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Herdenkingsavond op Westerveld: 
indrukwekkend, warm en waardevol
Driehuis - Indrukwekkend, warm 
en waardevol. Zo kan de herden-
kingsbijeenkomst van afgelopen 
vrijdagavond op de begraafplaats 
bij crematorium Westerveld wor-
den samengevat. Zoals elk jaar 
werd met Allerzielen een speci-
ale herdenking georganiseerd, 
bedoeld om even stil te staan bij 
overleden dierbaren. Een bijzon-
dere avond, die velen troost biedt 
en ook een gevoel van verbon-
denheid creëert. Helaas viel het 
weer dit jaar wat tegen, maar: ,,De 
miezerige motregen gaf bijna een 
soort van extra dimensie’’, aldus 
een van de bezoekers na a�oop. 
(foto’s: Erik Baalbergen)

Zeehond Bob overleden
IJmuiden - Hij was een feno-
meen geworden in IJmuiden. De 
zeehond, die begin juni opdook 
op het strand bij de zuidpier. Vo-
rige week is het dier, dat door een 
vrijwilliger van Dierenambulance 
Velsen ‘Bob’ werd genoemd, dood 
aangetro�en.
In juni gingen vrijwilligers van het 
Reddingsteam Zeedieren (RTZ) 
Velsen op de melding af. Ze trof-
fen een grote zeehond aan, die 
het benaderen agressief werd. De 
vrijwilligers deden een stapje te-
rug en concludeerden tegelijker-
tijd, door de aparte huidskleur 
van het dier, dat het geen gewo-

ne zeehond was. Foto’s werden 
naar het landelijk hoofdkantoor 
van de reddingsorganisatie ge-
stuurd en op basis daarvan werd 
duidelijk dat het ging om een 
zeehond uit Schotland. Bob werd 
vervolgens regelmatig door om-
wonenden en strandbezoekers 
gespot, maar daaraan is nu een 
einde gekomen. Een kleinzoon 
van bewoners bij het sluizencom-
plex ontdekte een dode zeehond 
en zijn oma heeft RTZ Velsen ge-
beld. De vrijwilligers tro�en in-
derdaad een dode zeehond aan 
bij de oude steiger van het be-
drijf Wijsmuller. Een team van de 
IJmuider Reddingsbrigade heeft 
assistentie verleend en de do-
de zeehond naar Seaport Mari-
na gesleept (zie foto). Daar zagen 
de vrijwilligers van RTZ Velsen 
dat het om Bob ging. Het lichaam 
van de zeehond is afgevoerd voor 
destructie. (foto: aangeleverd)

Burgemeester sluit 
woning na drugsvondst
IJmuiden - Op 7 mei tro�en me-
dewerkers van de politie in een 
woning aan de Orionweg 293 
een handelshoeveelheid hard-
drugs, een handelshoeveelheid 
softdrugs en een vuurwapen aan. 
Omdat in Velsen geen productie 
van en illegale handel in drugs 
wordt getolereerd heeft burge-
meester Dales maandag de wo-
ning voor de duur van zes maan-
den afgesloten op grond van ar-
tikel 13b Opiumwet.  ,,Ik vind het 
van groot belang dat we deze 

vorm van criminaliteit opsporen 
en aanpakken. We hebben daar-
bij onze inwoners hard nodig. 
Daarom roep ik alle inwoners van 
Velsen op om bij de politie te mel-
den als u signalen heeft dat in uw 
buurt drugs verhandeld worden 
of een hennepkwekerij of drug-
slaboratorium aanwezig zijn”, al-
dus burgemeester Dales. Melden 
kan via 0900-8844 of bij spoed 
112, maar ook via Meld Misdaad 
Anoniem (0800-7000 of www.
meldmisdaadanoniem.nl).

Je huis verduurzamen? 
Gesprek met energiecoach 
nu tot eind 2019 gratis voor 
leden. Kijk op 
www.energiekvelsen.nl

www.vishandeltel.nl

op uw bestedingsbedrag in de winkel op de 
Halkade 48 in IJmuiden. Alleen geldig op dinsdag 
en woensdag gedurende de maand november.

Op vertoon van deze bon krijgt u 

10% korting 

✁

die bonKnip uit
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www.albatrosbanden.nl
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Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!

Provincie Noord-Holland, Velsen en Bever-
wijk hebben afspraken gemaakt over werk-
zaamheden aan het project HOV station 
Beverwijk. De afspraken gaan over de voor-
bereiding en uitvoering van de busbaan Wijc-
kerpoort en Wijckermolen van de fi etson-
derdoorgang Velsertraverse. Deze busbaan 
verhoogt de kwaliteit van het openbaar ver-
voer. De busbaan en de fi etstunnel verbeteren 
de bereikbaarheid van de IJmond voor open-
baar vervoer en fi ets- en autoverkeer. Deze 

werkzaamheden vallen binnen de gemeente-
grenzen van Velsen en Beverwijk. De busbaan 
en de fi etstunnel vallen onder het beheer van 
de provincie. Om de werkzaamheden goed te 
laten verlopen is er een samenwerkingsover-
eenkomst gemaakt.

Meer informatie;  
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Afgelopen week heeft er een inbraakgolf 
in Santpoort-Noord plaatsgevonden. De 
gemeente vraagt al haar inwoners mee te 
doen om inbraken tegen te gaan. Samen 
kunnen we het de inbreker niet te makke-
lijk maken. Ook als we ’s avonds even niet 
thuis zijn. Om een inbraak te voorkomen 
als u ’s avonds weg bent, is het belangrijk 
dat u de volgende maatregelen neemt:

Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als 
de woning een bewoonde indruk maakt, 
schrikt dat af.
Als u ’s avonds weg bent, laat daarom altijd 
een lamp aan. Als u van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds afwezig bent, gebruik dan een 
tijdschakelaar op een lamp. Vergeet de bui-
tenlamp niet.

Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht maar draai 
de sleutel om in het slot. Zorg voor goed 
hang- en sluitwerk. 
In de regio werken erkende Politiekeur-
merk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven. Zij 
adviseren over maatregelen om inbraak te 
voorkomen. Bovendien kunnen deze bedrij-
ven de werkzaamheden uitvoeren. Denk 
aan het installeren van goed hang- en sluit-
werk. Een erkende PKVW-bedrijf bij u in de 
buurt vindt u op www.politiekeurmerk.nl/
bewoners/pkvw_bedrijf.

Waardevolle spullen
Plaats uw waardevolle spullen en sleutels 
uit het zicht.

Oogje in het zeil houden
Maak afspraken met de buren om op el-
kaars huis te letten bij afwezigheid.

Digitale buurtpreventie
Start een Whats App-groep in de buurt en 
spreek met elkaar gedragsregels af waar 
gebruikers en beheerders zich aan dienen 
te houden.

De wethouder Sebastian Dinjens en Bram 
Diepstraten staken zaterdag 2 november 
de handen uit de mouwen tijdens de Na-
tuurwerkdag. Samen met vele vrijwilligers 

werkten zij aan het behoud en herstel van 
natuur en landschap rond het Kennemer-
meer en in Park Kennemergaarde. (Foto’s 
Reinder Weidijk)

Natuurwerkdag

Kom je vrijdag 8 november ook fi lm kij-
ken tijdens de “Drijf Inn” in zwembad De 
Heerenduinen?

Je kunt dan dobberend op een luchtbed kij-
ken naar de fi lm “Frankenweenie”.
Het zwembad wordt deze avond omgeto-
verd tot een bioscoop. Je hoeft zelf geen 
luchtbed mee te nemen, want het zwembad 
heeft er genoeg. Maar wil je graag op je ei-

gen l uchtbed fi lm kijken dan mag dat na-
tuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.00 t/m 21.00 uur en 
is voor kinderen van 6 t/m 14 jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje.
Kosten: € 6,20.

PS.: Heb je nog geen zwemdiploma, draag 
dan zwemvleugels en kom onder begelei-
ding van een betalende volwassenen.

Drijf Inn, fi lm kijken op een 
luchtbed
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Dag van de Mantelzorg in Velsen

Voor inwoners van  Velsen die hun woning 
energiezuiniger willen krijgen biedt loka-
le duurzame energiecoöperatie Energiek 
Velsen laagdrempelige en effectieve hulp 
aan. Er zijn de afgelopen maanden in to-
taal 20 gemotiveerde inwoners opgeleid 
tot energiecoach, die in hun buurt andere 
bewoners kunnen helpen met hun kennis, 
een stappenplan en tips. Om meer men-
sen kennis te laten maken biedt Energiek 
Velsen dit voor leden tot eind 2019 koste-
loos aan.

Martijn Mewe, voorzitter van Energiek Vel-

sen: “Wij zijn een coöperatie van en voor Vel-
senaren. Wij willen vanuit onze missie dat 
veel mensen op weg geholpen worden in de 
zoektocht naar het verduurzamen van hun 
woning. Dit is iets dat ons allemaal aangaat. 
Gelukkig worden wij fi nancieel gesteund 
door de gemeente Velsen en de provincie 
Noord-Holland, daarom kunnen wij dit gra-
tis aanbod doen. De enige voorwaarde is dat 
men lid is van onze coöperatie. Ook mensen 
die dat nog niet zijn maar dat nu worden, 
kunnen gebruik maken van dit aanbod”

Meer informatie op www.energiekvelsen.nl.

Op 10 november is het weer de jaarlijk-
se Dag van de Mantelzorg. Een goed mo-
ment om iedereen die zorgt voor een 
zieke of hulpbehoevende naaste in het 
zonnetje te zetten. Deze dag werd in Vel-
sen gevierd op zondag 3 november in de 
Stadsschouwburg, waar bijna 400 man-
telzorgers samenkwamen. 

Socius Centrum Mantelzorg en Stads-
schouwburg Velsen hebben samen een spet-
terend programma samengesteld. In de zaal 
werd eerst luidkeels meegezongen met  de 
cabaretshow  ‘Vuile Huichelaar’ gespeeld 

door het duo Paulette Willemse en Saskia 
van Zutphen. Na afl oop konden de bezoe-
kers nagenieten in de foyer onder het genot 
van een hapje en drankje. Hier bracht sin-
ger-songwriter Jurre van der Linden zijn 
liedjes ten gehore. 

Bent u ook mantelzorger, dan kunt u zich re-
gistreren bij Socius Centrum Mantelzorg. U 
wordt dan uitgenodigd voor bijeenkomsten, 
activiteiten en u kunt de mantelzorgwaar-
dering aanvragen. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij de mantelzorgconsulen-
ten van Socius via 088 8876900.

Energiecoaches Energiek Velsen 
komen kosteloos langs bij leden

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw vragen of problemen waar u zelf niet uit komt.
Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970

De fi rma Legitiem B.V. te Velp begint in 
opdracht van de gemeente Velsen bin-
nenkort met een hondencontrole. Aan de 
hand van de belastingadministratie van 
de gemeente gaat een aantal honden-
controleurs de aanwezigheid van honden 
controleren. 

Waarom controle?
Wie een hond heeft, moet dat melden bij 
de gemeente en moet hondenbelasting be-
talen. De gemeente verstuurt de aansla-
gen daarvoor. Om dat goed te kunnen doen, 
controleert de gemeente regelmatig hoe het 
met het hondenbezit in Velsen gesteld is. 
Als u niet thuis bent, zal de controleur ter 
plaatse beoordelen of er wel of niet één of 
meer honden aanwezig zijn. De controleur 
laat dan een informatiebrief met een aan-
giftebiljet hondenbelasting achter. De hon-
dencontroleurs kunnen zich legitimeren.

Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en bent u 
nog niet in de gelegenheid geweest daar-
van aangifte te doen,  dan kunt u uw hond 
(alsnog) aanmelden bij de werkeenheid 

Belastingen en Invordering. U kunt een 
aangiftebiljet hondenbelasting downloaden 
van de gemeentelijke website, www.velsen.
nl./ digitaal loket./producten en diensten/ 
hondenbelasting/ aanvragen/ aangiftebiljet 
downloaden.

Eventueel kunt u het aangiftebiljet honden-
belasting telefonisch aanvragen, telefoon 
0255-567322. U kunt het ook a£ alen bij 
het Klant Contact Centrum op het stadhuis, 
Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden.
Wanneer u geen aangifte doet, en de hon-
dencontroleur treft wel een hond aan, moet 
u niet alleen de aanslag hondenbelasting 
betalen maar ook een wettelijke geldboete.

Tarieven voor honden
Voor de eerste hond   €   86,42
Voor de tweede hond   € 109,42
Voor de derde hond en elke volgende, 
per hond    € 122,92
Voor kennels    € 605,65

Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op 
www.velsen.nl.

Hondencontrole is gestart

Geen paspoort of ID kaart 
aanvragen op 4 december
De apparatuur voor het aanvragen van 
paspoorten en identiteitskaarten wordt 
vervangen. U kunt daarom op woensdag 
4 december 2019 geen paspoort of iden-

titeitskaart aanvragen. Voor het ophalen 
van uw paspoort of identiteitskaart kunt 
u gewoon een afspraak maken.
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Begroting 2020
De politieke partijen aan het woord

De gemeenteraad van Velsen heeft ambities om Velsen 
beter te maken. Daar zijn afspraken over gemaakt in het 
raadsakkoord waar alle partijen aan hebben meegewerkt, 
maar hier zitten ook financiële consequenties aan verbonden.
 
De begroting van Velsen kent wat financiële tegenwind; 
teruglopende rijksmiddelen en oplopende kosten. De uitdaging 
is om te investeren waar mogelijk en maatregelen te nemen om 
dat te kunnen betalen.
 
Voor de zomer heeft de gemeenteraad aangegeven wat er 
moet veranderen in 2020. De begroting voor 2020 is daar de 
uitwerking van en wordt vanuit het college voorgesteld aan de 
gemeenteraad. In deze speciale uitgifte voor de begroting kunt 
u de eerste reacties terugvinden van alle politieke partijen in 
Velsen over de begroting 2020. 
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Begroting 2020
De politieke partijen aan het woord

Nathanael Korf
Fractievoorzitter 
Velsen Lokaal

Velsen Lokaal vindt deze begroting 
een goede afspiegeling van de 
genomen besluiten in de Perspectief-
nota eerder dit jaar. Het college heeft 
in opdracht van de raad financiële 
ruimte gezocht en gevonden. Hoewel 
de maatregelen niet altijd even leuk 
zijn voor iedereen (bv toeristenbelas-
ting verhogen, terugdraaien korting 
OZB niet-woningen en het niveau van 
groenonderhoud verlagen), is Velsen 
Lokaal van mening dat het grotere 
belang zo wel gediend wordt. 

Het is nu mogelijk om belangrijke 
investeringen te kunnen doen in 
bijvoorbeeld de impulsprojecten 
en nieuwe ontwikkelingen. Wij zien 
bijvoorbeeld de inzet van ‘de ideale 
buitendienst’ als belangrijke stap 
richting een nieuw model van samen-
werking tussen inwoners en de lokale 
overheid. 

Velsen Lokaal staat achter het ge-
bruik van de Algemene Reserve om 
de begroting voor 2020 sluitend te 
maken. Wel roepen we op om hier 
voortaan terughoudend mee om te 
gaan en zo klaar te zijn voor mogelij-
ke toekomstige tegenvallers.   
Beleid om actie m.b.t. de woning-
bouwopgave te stimuleren mist wat 
Velsen Lokaal betreft nog en daar 
gaan we ons de komende periode 
nadrukkelijk op richten.

Leo Kwant
Fractievoorzitter 
LGV

Een aantal jaren geleden heeft de 
gemeenteraad Velsen besloten de 
Perspectiefnota als belangrijkste 
beslisdocument aan te merken. De 
begroting moet de vertaling zijn 
van wat er bij de behandeling van 
de Perspectiefnota is besloten. 
De Begroting 2020 geeft voor 
LGV een goede weergave van 
de Perspectiefnota 2020/ 2023. 
Uitgangspunt is een financieel 
gezonde gemeente, voor nu en op de 
lange termijn. 

Dat er een beroep wordt gedaan 
op de algemene middelen om het 
wensenpakket, zoals die door de 
Raad is aangegeven, vinden wij 
als LGV acceptabel. Dat is niet 
nieuw, want in het verleden is er 
regelmatig een beroep gedaan 
op de algemene middelen als er 
financiële tegenvallers waren. 
Denk hierbij aan de Schouwburg, 
Kunstencentrum en Stichting Welzijn. 
Dat het weerstandsvermogen nu 
iets daalt is een gevolg van de 
beroepen die gedaan worden en 
zijn op de algemene middelen. Het 
weerstandsvermogen blijft echter 
boven de norm van 1.4.

Het is ieder jaar ook maar steeds 
afwachten wat de vergoeding 
van het Rijk is. Het blijft altijd een 
tombola waar zij mee komen en 
het zou een goede zaak zijn als 
daar ieder jaar vooraf duidelijk over 
verschaft wordt. 
LGV is trots dat wij in een financieel 
gezonde gemeente Velsen wonen.

Annette Baerveldt
Raadslid 
D66 Velsen

Een van de speerpunten van 
D66Velsen bij de afgelopen 
verkiezingen was dat Velsen een 
prettige en groene gemeente is 
om te wonen en dat er een goed 
financieel beleid wordt gevoerd. In 
de voorliggende begroting staan 
een aantal investeringen die wij 
onverstandig vinden gezien de 
financiële situatie. Bovendien kan 
anders werken ook kostenneutraal. 
Wij zijn voor de investeringen om 
het groen in onze gemeente een 
impuls te geven, maar er staan ook 
bezuinigingen op onderhoud van 
plantsoenen en onkruidbestrijding, 
waar we minder gelukkig mee zijn. 
Daar gaan we op proberen bij te 
sturen!

Ook stelt het college voor om de 
toeristenbelasting fors te verhogen, 
waarbij we als Velsen het risico 
lopen onszelf de markt uit te prijzen. 
Daarnaast zijn de ondernemers wat 
D66Velsen betreft nog onvoldoende 
gehoord. Het kan niet zo zijn dat 
we gaten in de begroting dekken 
door zomaar belastingen omhoog te 
gooien zonder goed overleg.

Tot slot is de begroting teveel 
gebaseerd op aannames en zijn er 
grote onzekerheden. D66Velsen 
bekijkt de begroting positief kritisch, 
maar ziet door het voorgestelde 
beleid risico’s ontstaan voor 
de toekomst waardoor forse 
bezuinigingen of lastenverhoging  in 
de komende jaren niet zijn 
uitgesloten. 

Bas Koppes
Fractievoorzitter 
VVD Velsen

De VVD Velsen wil dat de 
begroting, het huishoudboekje 
van de gemeente, op orde is. 
Belastinggeld wordt verdiend door 
onze ondernemers en inwoners. Dit 
geld moet daarom zuinig en zinnig 
worden besteed. Een solide beleid 
waarin je niet meer geld uitgeeft 
dan er binnenkomt en waarin de 
uitgaven zijn gebaseerd op de 
inkomsten en niet andersom. Wij 
vinden het belangrijk dat bewoners 
en ondernemers jaarlijks eenvoudige 
inzage krijgen waaraan het geld is 
besteed en wat het bereikte effect 
is. Daarom is het fijn dat er nu de 
‘Begroting in één oogopslag’ is.

Er is in de aanloop naar deze 
begroting kritisch en creatief 
gekeken naar mogelijkheden om 
onze solide financiële huishouding 
op orde te houden en tóch te 
kunnen investeren. Wij zijn daarom 
zijn tevreden dat wij dit jaar weer 
een sluitende gemeentebegroting 
hebben en we voor de VVD Velsen 
belangrijke punten zien:

• De lokale lasten blijven zo laag 
mogelijk.

• Ondernemers kunnen blijven
ondernemen in een veilige 
aantrekkelijke omgeving.

• Via citymarketing .IJmuiden kunnen 
wij bezoekers laten ervaren hoe 
mooi Velsen is.

• Onze gemeente is 24/7 digitaal 
bereikbaar.

• Er wordt niet bezuinigd op de 
(mantel)zorg.
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Guido Nijemanting
Steunfractielid 
CDA

De gemeentelijke begroting is altijd 
bron van discussie. De begroting 
toont namelijk de financiële 
consequenties van getoonde 
ambities en gemaakte beleidskeuzes. 
Het is eenvoudig om ambities te 
uiten en de burger beloftes te doen, 
maar uiteindelijk moet de rekening 
wel betaald worden.

Voor het CDA is gedegen financieel 
beleid altijd het uitgangspunt. Het is 
publiek geld, dus zorgvuldigheid en 
gematigdheid is geboden. Bovendien 
willen we “volgende generatie” 
van Velsen niet opzadelen met de 
negatieve gevolgen van onze keuzes.
In deze raadsperiode heeft het CDA 
(vooral incidenteel) geld beschikbaar 
gesteld om een aantal verbeteringen 
door te voeren. Denk aan de 
gemeentelijke dienstverlening, maar 
ook aan terreinen als: veiligheid, 
duurzaamheid, ondernemerschap 
en burgerparticipatie. Maar nu de 
financiële ruimte er niet is, moeten 
we keuzes maken en niet, zoals het 
college voorstelt, extra geld blijven 
uitgeven. 

Het CDA probeert daarom al lang op 
de rem te trappen. De extra uitgaven 
hollen niet alleen onze financiële 
buffers uit, maar zorgen ook voor 
hogere belastingen; het zijn vooral 
de ondernemers en toeristen die dat 
gaan voelen. Die keuze maakt het 
CDA niet. Welke wel? O.a. die van 
meer aandacht voor woningbouw en 
een actieplan voor de Gildenbuurt. 
En dat uiteraard binnen de financiële 
ruimte die er is.

Iskander Sitompul
Fractievoorzitter 
GroenLinks

Het college kiest er met deze 
begroting voor om te investeren, in 
mensen en in onze leefomgeving. 
Zo maakt het college serieus werk 
van het Armoedebeleid en wordt 
begonnen met de uitvoering van 
het ambitieuze Groenstructuurplan. 
Daardoor zal onder andere veel ‘grijs’ 
plaats maken voor ‘groen’. 

Er wordt voortgebouwd op het 
Raadsakkoord dat alle partijen in 
2018 met elkaar gesloten hebben. 
Dit blijkt uit het voor 2020 geplande 
Lokale Klimaatakkoord en uit de 
aandacht voor het betrekken van 
inwoners bij gemeentelijke plannen. 
GroenLinks vindt dat het college op 
een financieel verantwoorde manier 
investeert, inclusief een sluitende 
meerjarenbegroting tot en met 2023. 
De voorgestelde verhoging van de 
toeristenbelasting naar € 3,00 
voor hotelgasten en € 1,50 voor 
campingbezoekers vinden we 
evenwichtig. We verwachten dat er 
geen toerist minder door zal komen. 
GroenLinks is positief over het 
stimuleren van windenergie op zee 
en de Energiehaven, maar plaatst 
vraagtekens bij meer cruiseschepen 
in Velsen. Die zijn slecht voor de 
luchtkwaliteit, die toch al onder 
druk staat in onze regio. Ook de 
budgetten voor citymarketing zullen 
we in 2020 kritisch volgen. Met deze 
begroting gaat het de goede kant 
op, maar we zien nog genoeg kansen 
om Velsen groener en eerlijker te 
maken.

Sander Scholts
Fractievoorzitter 
Forza! IJmond

De begroting voor 2020 zijn vooral 
veel woorden en veel geschuif met 
cijfers. De verwachte cijfers zijn te 
rooskleurig, duidelijk geval waar de 
wens de vader van de gedachte is. 
Het zijn 201 pagina’s, maar pas op 
pagina 177 begint de begroting. 

Een begrotingstekort van 3,064 
miljoen. Een 1e Burap met een nadeel 
van 992.000 euro. Een 2e Burap die 
input zou moeten geven voor de 
begroting, maar die vreemd genoeg 
nog besproken moet worden.
Uit de berichten die tot ons komen 
lezen wij dat er diverse kosten 
gemaakt worden die duidelijk niet 
begroot zijn. Bijvoorbeeld 137.000 
euro naar een nu failliet bedrijf voor 
aanbetaling onderhoud. En het 
onderhoud gaat gewoon door? 

Er is ons gevraagd of deze begroting 
voldoende sturingsmogelijkheden 
geeft. Nee, deze begroting biedt 
geen sturingsmogelijkheden. 
In het bespreek voorstel staat 
ook dat er nog steeds rekening 
gehouden is met een tariefstelling 
toeristenbelasting van €2,50 
per nacht. Wij noemen dat jezelf 
rijk rekenen. Wij willen dan ook 
voorstellen om te bezuinigen of 
om sommige zaken on Hold te 
zetten waar dat kan. We moeten 
ons voorbereiden op een minder 
rooskleurige toekomst. De inkomsten 
uit Den Haag veranderen per maand 
en zijn niet zeker. 

Kortom een begroting gebaseerd op 
los zand maar wel gebaseerd op de 
perspectiefnota die helaas dezelfde 
basis heeft.

Ben Hendriks
Fractievoorzitter 
PvdA

De tweede begroting van dit 
college is goede uitwerking van het 
raadsakkoord. Ondanks de grote 
verplichte uitgaven die het rijk ons 
oplegt is er voldoende financiële 
ruimte gevonden om de ambities 
van de raad én die van het college 
tot hun recht te laten komen. Dat 
we daarvoor onze reserves moeten 
aanspreken is gerechtvaardigd. De 
algemene reserve blijft met deze 
begroting ruim boven de norm die 
de raad gesteld heeft. De financiën 
die aan de gemeente beschikbaar 
zijn gesteld worden op deze manier 
dan ook goed ingezet voor onze 
inwoners.

We zijn dan ook heel positief over 
deze begroting. Dat wordt nog 
eens extra versterkt wanneer we 
kijken naar menig gemeente die er 
financieel niet goed uitkomen. In 
Velsen zijn de financiele zaken op 
orde.

Toch blijft de PvdA ook kritisch. 
Dat komt vooral door de landelijke 
ontwikkelingen. Zorgtaken die 
door het rijk bij de gemeente 
zijn ondergebracht worden niet 
voldoende gefinancierd. Het rijk 
zal hier structureel verbetering 
in moeten aanbrengen om uit de 
financiële problemen te blijven. 

Een ander punt is de wispelturigheid 
waarmee het rijk gedurende het jaar 
hoogte van de algemene bijdragen 
aan de gemeenten bepaald. Dit 
maakt het uitvoeren van het 
financiele beleid erg lastig.

VLSN_Beroting Partijen.indd   4 05-11-19   12:11



Infopagina

7 november 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

Begroting 
teruglezen?

Op donderdag 
7 november wordt de 
begroting besproken 
in de Raad van Velsen. 
De vergadering begint 
om 19.30uur en is 
toegankelijk vanaf ingang 
plein 1945 te IJmuiden. 

Wilt u de volledige 
begroting lezen? 
Dan kunt u deze vinden 
via www.velsen.nl/
gemeenteraad. 

Robert van Koten
Fractievoorzitter 
PS

Er is door het college van B&W 
kritisch en creatief gekeken naar de 
mogelijkheden om te komen tot een 
solide financiële huishouding. 
De PS gaat voor een financieel 
gezond Velsen. De kosten voor onze 
gemeente nemen toe. We willen een 
tekort nu juist voorkomen. Bij het 
vaststellen van de begroting stelt de 
PS voor een quickscan te doen naar 
de zorgkosten van onze gemeente. 

De PS vraagt, met een amendement, 
aandacht voor het uitgangspunt dat 
iedereen naar vermogen mee doet. 
Wie tijdelijk geen werk heeft, maar 
wel kan werken, dient natuurlijk 
geholpen worden bij het vinden van 
een baan. 

De PS ziet ook dat woningzoekenden 
in de huidige overspannen 
woningmarkt achter het net 
vissen omdat beleggers met name 
goedkope panden opkopen om ze 
vervolgens voor (te) veel geld te 
verhuren. Gewone kopers worden 
fijngedrukt in een soort tosti-ijzer 
van laag aanbod en hoge prijzen, we 
denken aan een woonplicht om deze 
vorm van speculatie te voorkomen. 

De PS heeft uit de stukken bij 
de begroting begrepen dat onze 
gemeente de oude Kennemer 
gymzaal wellicht gaat vervangen 
door nieuwbouw. De kopgevel, 
van de huidige gymzaal, bestaat 
echter uit een baksteen mozaïek 
(Sportfiguren) van de kunstenaar 
Bouke IJlstra. De PS gaat proberen 
dit fraaie monumentale kunstwerk 
voor Velsen te behouden. 

Leen de Winter
Fractievoorzitter 
ChristenUnie

Doorpakken heel goed, maar het 
moet wel verantwoord.
De komende jaren worden veel 
plannen uitgevoerd. Hier is al lange 
tijd naar uitgekeken en er is geld 
voor apart gezet. De uitvoering 
van de plannen gaat altijd in 
samenspel tussen de inwoners, de 
gemeenteraad en de burgemeester 
en wethouders. 

ChristenUnie Velsen ziet de 
noodzaak van investeren vanuit de 
zorgvuldig opgebouwde reserves. 
We zullen er kritisch op zijn dat er 
goede plannen liggen. Alle plannen 
waarvoor we nu geld uittrekken 
moeten ook op langere termijn nog 
te betalen zijn. 

Belangrijk voor ChristenUnie 
Velsen is duurzaamheid. We willen 
naar aardgas vrije gebouwen 
van de gemeente, een lokaal 
klimaatakkoord, energiezuinige 
woningen en meer groen in 
samenwerking met de bewoners.

Het groenonderhoud gaat 
veranderen. Minder maaien en 
snoeien, waardoor het soms 
misschien wat wilder lijkt, maar 
dat is goed voor de insecten en de 
biodiversiteit. En het mooie is dat het 
ook nog geld bespaart. 

We zijn tevreden dat de 
toeristenbelasting voor goedkopere 
overnachtingsadressen veel minder 
omhoog gaat dan voor de duurdere 
locaties. Wel jammer dat de 
cruisepassagiers komend jaar nog 
niet gaan bijdragen. 

Peter Stam
Fractie 
Peter Stam

Op zich hebben wij het in Velsen 
goed voor elkaar. De financiën 
zijn op orde, alhoewel wij voor de 
begroting van 2020 en het daarin  
(onze spaarpot) moeten halen. Voor 
de volgende jaren is de begroting 
wel weer sluitend.

Het is natuurlijk altijd verfrissend als 
er nieuw beleid wordt gepresenteerd 
en dat het nieuwe beleid ook in 
afstemming met de inwoners tot 
stand is gekomen.

Waar ik echter grote moeite mee heb 
is dat een gedeelte van het nieuwe 
beleid wordt gefinancierd door 
afschaffing of vermindering 
van bestaad beleid.

Zo zitten er in het begrotingsvoorstel 
2 bezuinigingen waartegen ik de 
nodige bedenkingen/bezwaren heb 
en dat zijn:
1.  Het verlagen van het 

onderhoudsniveau van 
plantsoenen

2.  Niet inzetten op verhogen bereik 
collectieve zorgverzekering.

Beide zaken hebben mijn volledige 
aandacht en ik richt me erop de 
impact van deze bezuinigingen zo 
minimaal mogelijk te laten zijn. 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur 
per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 

ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een 
afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is een 
formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding 
of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens 
versturen naar: Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland in Haarlem. Meer informatie 

op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www. O�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. U kunt zich abonneren op een door u 
gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de 
hoogte gesteld als er nieuwe publicaties ver-
schijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 26 oktober tot en met 1 
november 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Nabij Kennemermeer (parkeerterrein 
achter Kennemerboulevard), verlengen 
(tot en met oktober 2025)  tijdelijk afwij-
ken bestemmingsplan voor plaatsen pavil-
joens en recreatief nachtverblijf (verlen-
ging vergunning 5859-2018 en 7284-2018) 
(29/10/2019) 94442-2019

Velsen-Noord
Pontweg 1D, plaatsen 2 laadplateaus 
(30/10/2019) 95141-2019

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 11, kappen 2 bo-
men (28/10/2019) 94233-2019
Middenduinerweg 80, tijdelijk (5 jaar) plaat-
sen van een boerderijwinkel (29/10/2019) 
94422-2019
Brederoodseweg 43 8000, dempen van een 
illegale waterpartij (01/11/2019) 96142-
2019

Santpoort-Noord
Ranonkelstraat 12, plaatsen opbouw 

(28/10/2019) 93988-2019
Roos en Beeklaan 99, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (31/10/2019) 95354-2019

Velserbroek
Lepelaar 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(28/10/2019) 93996-2019
Liniepad 43, legaliseren omheinen parkeer-
plaats (31/10/2019) 95736-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactiviteit 
kunnen deze worden voorgelegd aan 
de commissie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over welstand: 
140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Velserduinweg 193, plaatsen dakopbouw 
(29/10/2019) 76053-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Dennenstraat 8, plaatsen dakopbouw 
(1/11/2019) 63150-2019

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 273, wijzigen gevel en dak-

pannen (01/11/2019) 67665-2019

Ingediende aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktij-
den  APV artikel 4:4

IJmuiden
Dudokplein 10, verbouwingswerkzaamhe-
den van de bestaande Albert Heijn winkel 
onder voorbehoud op:
 22-02-2020 tussen 19:00 en 01:00 uur
23-02-2020 tussen 08:00 en 19:00 uur
28-02-2020 tussen 05:00 en 07:00 uur 
(25/10/2019) 93438-2019

Lange Nieuwstraat 420 (nieuwbouwproject 
“De Duinen”) storten en afwerken helling-
baanvloer, in de nacht van 14 op 15 novem-
ber 2019. (28/10/2019) 94220-2019      

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

IJmuiden
Verkoop van oliebollen en aanverwante pro-
ducten, op 24, 28, 30 en 31 december 2019, 
locatie: Cepheusstraat 25  (31/10/2019) 
96019-2019

Verkoop van oliebollen en aanverwan-
te producten, op 24, 28, 30 en 31 decem-
ber 2019, locatie: Lange Nieuwstraat 779 
(31/10/2019) 96021-2019
 
Velserbroek

De Rozenhoek, extra verkoopdagen op 24 
en 31 december 2019, locatie: Vestingplein 
(31/10/2019) 95407-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 26 
oktober tot en met 1 november 2019 de 
volgende aanvragen voor een evenemen-
tenvergunning heeft ontvangen op grond 
van de Algemene plaatselijke verorde-
ning artikel 2:10. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kerstmarkt Albert Heijn IJmuiden, op 6 en 
7 december 2019 van 10:00 tot 18:00 uur, lo-
catie: Dudokplein 10 (29/10/2019)
94539-2019

Clubwedstrijden strandzeilen op:
11 januari en 25 januari 2020 van 09:00 tot 
15:00 uur
8 februari en 22 februari 2020 van 08:00 tot 
14:00 uur 
7 maart en 21 maart 2020 van 08:00 tot 
13:00 uur
locatie: evenementenstrand (zone 2) Zuid-
pier (01/11/2019) 96112-2019

Pre Sail IJmond, op 9 t/m 11 augustus 2020 
van 11:00 tot 00:00 uur, locatie: Trawlerka-
de en Halkade (01/11/2019)
96102-2019

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-

ning verleend voor: 

IJmuiden
Loggerstraat 80, bouwen megablocks muur 
(31/10/2019) 65679-2019
Kennemermeer 25, tijdelijk (5 jaar) plaat-
sen klimtoren (31/10/2019) 82885-2019
Dennenstraat 8, plaatsen dakopbouw 
(01/11/2019) 90557-2019
 
Velsen-Zuid
Recreatiegebied Spaarnwoude (nabij mo-
delvliegclub FMS), tijdelijk (tot 1 janua-
ri 2027) behouden hulpbrug (29/10/2019) 
61931-2019
Buitenhuizerweg 16, legaliseren dakkapel 
(zijkant) (29/10/2019) 59101-2019

Velsen-Noord
Concordiastraat ong., bouwen bedrijfspand 
met kantoor (28/10/2019) 62480-2019

Velserbroek
Vromaadweg 93, uitbreiden 2e verdieping 
(31/10/2019) 86450-2019  
Lepelblad 28, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(31/10/2019) 89421-2019
Koftjalk 6, plaatsen dakopbouw 
(01/11/2019) 80732-2019

Van Rechtswege verleende omgevings-
vergunning
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning van rechtswege verleend voor: 

IJmuiden
Amstelstraat 14, veranderen woning in 
beneden- en bovenwoning (31/10/2019) 
50899-2019

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben een aanvraag om-
gevingsvergunning buiten behandeling ge-
steld voor: 

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 205, legaliseren woning, 
tweelaags uitbouwen voorzijde, plaatsen er-
ker (01/11/2019) 84139-2019

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben een standplaatsver-
gunning verleend voor: 

Velsen-Zuid
Stichting Sanquin bloedvoorziening, op di-

verse data (6 dinsdagen) 2020, locatie: Mi-
nister van Houtenlaan 123 (28/10/2019) 
83458-2019

Santpoort-Zuid
Verkoop kerstbomen, van 30 november tot 
21 december 2019, locatie: nabij bloemen-
stal/kiosk, Bloemendaalsestraatweg 169A 
(01/11/2019) 86018-2019

Verleende fi lmvergunning APV artikel 
2:72 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben fi lmvergunning ver-
leend voor: 

IJmuiden
Postcode loterij “Kerstfi lm”, op 6 november 
2019 tussen 09:00 en 02:00 uur, locaties: 
M.K. Hofstedestraat 43, hoek M.K. Hofste-
destraat/Edisonplein, Burgemeester Ram-
bonnetlaan t.h.v. Geleenstraat (29/10/2019) 
86553-2019

Santpoort-Zuid
“Swanenburg”, op 11 november 2019 tus-
sen 8:00 en 19:00 uur, locatie: Willem 
de Zwijgerlaan, station Santpoort-Zuid 
(05/11/2019) 91890-2019

Besluiten
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De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes 
weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen (zoals 
college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen of burgemeester van 
Velsen,                          

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Hol-
land, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een 

bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een eve-
nementenvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Sinterklaasintocht IJmuiden, op 16 no-
vember 2019 van 12:00 tot 16:00 uur, 

locatie: route vanaf Sluisplein naar 
Plein 1945 (01/11/2019) 74119-2019

Santpoort-Noord
Sinterklaasloop, op 1 december 2019 van 
10:45 tot 12:30 uur, locatie: vanaf sportpark 
Groeneveen (route door Santpoort en Bloe-
mendaal)  (30/10/2019) 77847-2019

Beleidsregels woonoverlast Velsen 2019
In de APV Velsen 2019 is voor de gebruiker 
van een woning een zorgplicht opgenomen. 
Deze zorgplicht houdt in dat de gebruiker van 
een woning ervoor moet zorgen dat in of van-

uit die woning geen ernstige en herhaaldelijke 
hinder wordt veroorzaakt. Indien toch sprake 
is van ernstige en herhaaldelijke hinder kan 
de burgemeester een gedragsaanwijzing ge-

ven aan de gebruiker van de woning. In de Be-
leidsregels woonoverlast Velsen 2019 wordt 
de zorgplicht nader ingevuld, wordt aange-
geven welke gedragsaanwijzingen de burge-

meester zoal kan geven en staat de procedure 
uitgewerkt. De beleidsregels zijn op 5 novem-
ber 2019 vastgesteld en treden daags na publi-
catie in werking. 

Melden kappen Rijk de Waalweg 
Op de Rijk de Waalweg / fi etspad  in Velsen-
Noord wordt een boom gekapt. Het gaat om 

een Populier. Door werkzaamheden aan het 
asfalt zijn de wortels erg beschadigd. Hier-

door ontstaat bij harde wind een gevaar voor 
de openbare ruimte. 
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Sinterklaasworkshop
Velserbroek - Op Brede School 
De Hoeksteen aan De Weid 24 
wordt op woensdag 13 novem-
ber een heel speciale sinterklaas-
workshop gegeven. Speciaal voor 
de sinterklaastijd geeft kinder-
boekenschrijfster Sanne de Bak-
ker een workshop voor alle kin-
deren uit de groepen 1 tot en 
met 4 van het basisonderwijs. Ze 
leest eerst voor uit haar boek ‘Sin-
terklaas zonder baard’, waarin de 
Goedheiligman besluit om, vlak 
voor zijn vertrek naar Nederland, 
zijn uiterlijk radicaal te verande-
ren. Hij is zijn baard, lange haren 
en kleding zat, besluit al zijn haar 

af te laten knippen en gaat een 
broek en een trui dragen. Maar 
zullen de kinderen hem zo nog 
wel herkennen? Sanne speelt tus-
sendoor sinterklaasliedjes op 
haar keyboard en de kinderen 
mogen meezingen. Vervolgens 
kunnen ze hun sinterklaasdiplo-
ma halen, waarbij een nieuwe 
baard voor Sinterklaas wordt ge-
knutseld. Deze workshop wordt 
tweemaal gegeven en de kosten 
voor deelname bedragen 6 eu-
ro. Via www.bredeschoolvelser-
broek.nl kunnen kinderen wor-
den aangemeld. Vragen: info@
bredeschoolvelserbroek.nl.

Postzegelavond
Santpoort - Op maandag 11 no-
vember is er weer een postzege-
lavond van de Postzegel Vereni-
ging Santpoort met een veiling, 
de kavels kan men voor de veiling 
bekijken. De avond zal worden 
gehouden in het Terras, Dinkge-

verlaan 17, Santpoort-Noord en 
iedereen is van harte welkom. 
Om 19.00 uur is de zaal open en 
er is voldoende parkeergelegen-
heid. Meer weten over de Post-
zegel Vereniging Santpoort, bel 
023-5382274 na 18.00 uur.

Theater Poppekus:
Kindervoorstelling (3+)
over wolven
Velsen-Zuid - Theater Poppekus 
speelt op zondag 17 november 
de voorstelling ‘Huilende wolven 
huilen niet’ in de Engelmundus-
kerk aan het Kerkplein 1 te Vel-
sen-Zuid. Deze voorstelling is ge-
schikt voor kinderen vanaf 3 jaar 
en duurt 40 minuten. De voorstel-
ling maakt deel uit van het win-
terprogramma dat in het kerkge-
bouw wordt aangeboden.

Theater Poppekus speelt graag 
in op actuele onderwerpen. Mo-
menteel is het groot nieuws dat 
er wolven zijn gesignaleerd op 
de Veluwe. Dit is prachtig nieuws 
omdat wolven bovenaan in de 
voedselketen staan en zo een 
mooi evenwicht brengen in de 
natuur. Doordat ze zieke en zwak-
ke dieren eten, blijven de sterke-
re over. Bovendien laten de wol-
ven genoeg restjes liggen voor 
de kleinere dieren, zoals diver-
se vogels, egels en insecten. Een 
mooie samenwerking! Maar wat 
zijn wolven eigenlijk precies voor 
dieren? Hoe leven ze en hoe com-
municeren ze met elkaar? In een 
grappig verhaal over Pim, die met 

zijn opa gaat kamperen op de Ve-
luwe, speelt de wolf een grote rol. 
Er gebeuren gekke dingen bij de 
caravan. Er verdwijnt een kippen-
pootje van de barbecue en de 
vuilnisbak wordt omgegooid en 
uitgeplozen. Opa denkt dat Pim 
het heeft gedaan. Pim weet van 
niks, maar opa gelooft hem niet. 
Ze krijgen er zelfs een beetje ruzie 
over. Als ze ’s avonds gaan slapen 
en opa nog even bij de barbecue 
zit tot de kooltjes opgebrand zijn, 
gebeurt er iets heel moois! En 
daaruit blijkt dat Pim inderdaad 
de kippenpoot niet gepikt had 
en ook de vuilnisbak niet omver 
gelopen had! Oh ja, Roodkapje 
komt ook nog even voorbij, maar 
dan nét even anders! De zaal gaat 
om 14.30 uur open, de voorstel-
ling begint om 15.00 uur. Toe-
gangskaarten kosten 5 euro voor 
kinderen tot en met 12 jaar (in-
clusief limonade) en 10 euro voor 
volwassenen. Deze kaarten die-
nen bij voorkeur via www.engel-
munduskerkoudvelsen.nl te wor-
den besteld. Eventueel kunnen 
ook telefonisch (06 18921501) 
kaarten worden gereserveerd.

Boerenkaasdagen bij 
boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Informatieboerde-
rij Zorgvrij in Velsen-Zuid start in 
november met de Boerenkaas-
dagen en dat betekent dat be-
zoekers zich kunnen inschrijven 
voor een workshop Boerenkaas 
maken. 
Hipper en origineler is het bij-
na niet. De trend van het ‘do it 
yourself’ is al jaren in gang maar 
kaas wordt nog niet zo vaak zelf 
gemaakt. En dat is vreemd, want 
Nederlanders worden niet voor 
niets kaaskoppen genoemd. Met 
de workshop Boerenkaas maken 
kunnen volwassenen en kinderen 
vanaf 12 jaar kennismaken met 
het eeuwenoude ambacht en le-
ren over het productieproces 
van het kaasmaken. Het biologi-
sche kaasje gaat mee naar huis 
om daar te rijpen. Zo vers als een 

zelfgemaakt kaasje is in de super-
markt niet snel te vinden. 

Boerenkaasdagen 
Zaterdag 9 november van 13.00 
tot 16:00 uur, donderdag 5 de-
cember van 10.00 tot 13.00 uur 
rn dinsdag 21 januari van 13.00 
tot 16.00 uur. Inschrijven kan via 
zorgvrij@spaarnwoude.nl of via 
023-5202828. 

Informatieboerderij Zorgvrij
Zorgvrij is een biologisch vee-
teeltbedrijf met een educatieve 
functie. Op de boerderij kunnen 
bezoekers het reilen en zeilen 
van een boerenbedrijf zien en er-
varen. De boerderij heeft een in-
teressant lesprogramma voor ba-
sis- en voortgezet onderwijs. (fo-
to: aangeleverd)

Donut Art in ’t 
Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Van 10 no-
vember tot 15 december zijn er 
bijzondere werken te zien van 
Els Elders. Na haar pensionering 
als arts heeft zij bij docent Na-
tasja Rietdijk (Vereniging Sant-
poorts Belang) de cursus ‘Colla-
ges maken’ gevolgd en zich daar-
in verder ontwikkeld. Elders beti-
telt haar kunst als Donut Art, een 
trendy kunstuiting in de vorm 
van collages en installaties opge-
bouwd uit gerecycled materiaal, 
ondermeer krantenpapier, tex-
tiel, cocktailprikkers, uiennetjes, 
enz. De gebruikte lichtbronnen 
voor de installaties zijn afkomstig 

uit kerstversieringen; deze wor-
den technisch verder uitgewerkt 
door haar partner Hans de Jonge. 
Aanvankelijk waren haar inspira-
tiebronnen bekende kunstenaars 
uit de 19e, 20e en 21e eeuw, la-
ter ook onderwerpen uit haar ei-
gen omgeving, zoals strand, va-
kantieherinneringen en kleinkin-
deren. Elders’ collages zijn vaak 
dromerig en mysterieus van kleur 
en vorm en bepalen zo haar ei-
gen signatuur. Bezichtiging: Bloe-
mendaalsestraatweg 201 te Sant-
poort-Zuid. Tijd: dinsdag 13.30-
16.00 uur en op afspraak, tel. 023-
5381999.

Moordspeldiner tijdens 
Kookboekenweek
Velsen - Van 8 tot en met 17 no-
vember is het Kookboekenweek. 
Ruim een week lang besteden 
boekhandels en bibliotheken 
in ons land veel aandacht aan 
mooie kookboeken en de liefde 
voor lekker eten. Daarnaast lig-
gen ze vol met de mooiste, leuk-
ste, beste, meest informatieve en 
coole kookboeken.
Kookboeken doen het al jaren 
ontzettend goed in Nederland. 
Zo steeg de verkoop van kook-
boeken het afgelopen jaar ten 
opzichte van het jaar ervoor met 
4,2%. Of dat nou dieetgerelateer-
de kookboeken zijn, zoals ‘Slim-
mer slank met Sonja’ van Sonja 
Bakker, gezonde receptenboeken 
of een echt chefs kookboek zoals 
‘Jamie’s VEG’ van Jamie Oliver of 
‘Simpel’ van topchef Yotam Otto-
lenghi, kookboeken blijven zeer 
populair op de Nederlandse keu-
kentafel. Kom langs in de biblio-
theek voor een leuke tip voor je 
volgende kookboek, of snu�el 
nog even tussen de afgeschreven 
boeken naar een juweeltje. Door 
zelf een lekker recept in te sturen 
maken deelnemers kans op een 
prachtig schort van de Kookboe-
kenweek! Zelf meedoen aan een 

spannend verhaal? Dat kan met 
het moordspeldiner in de bibli-
otheek van IJmuiden op 13 no-
vember. Onder het genot van een 
heerlijk diner, verzorgd door res-
taurant Van der Meer en met vak-
kundige spelbegeleiding. Boek 
op tijd, want vol is vol! Deelname 
kost 65 euro inclusief consump-
ties. Het moordspeldiner vindt 
plaats van 18.30 tot 22.00 uur. 
Aan de balie of via www.biblio-
theekvelsen.nl kan worden gere-
serveerd. (foto: aangeleverd)

Sint in Santpoort
Santpoort-Noord - Op 23 no-
vember komt Sinterklaas op be-
zoek in Santpoort-Noord. Om 
15.00 uur start het programma 
vanaf de hoek Hagelingerweg bij 
Drogisterij Visser. Sint en zijn Pie-
ten lopen dan richting ‘Het Frans 

Korstanjeplein’ tegenover Visser 
Tweewielers waar ze toegezon-
gen worden. De muzikale op-
tocht wordt verzorgd door Soli en 
de danseressen van TVS verzor-
gen weer een spetterend optre-
den voor de Sint op het podium. 
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Voor de zwemvaardigheid is het belangrijk dat kinderen de weg 
naar het zwembad blijven vinden. Als aanvulling op ons 
schoolzwemprogramma ‘Swimming’s Cool’ benoemen we daarom 
wekelijks een ‘School van de Week’. De ‘School van de Week’ krijgt 
van ons zwemkaartjes om die week aan hun leerlingen uit te delen. 
De leerlingen van deze basisschool mogen dan op een bepaalde 
zaterdagmiddag tussen 12:00 - 16:00 uur komen zwemmen tegen de 
voordelige prijs van € 2,00 i.p.v. € 4,90

Op onderstaand schema kunt u zien welke scholen de komende weken 
‘School van de Week’ zijn:

     •  Pleiadenschool 9 november 2019
     •  De Beekvliet 16 november 2019
     •  Vuurtoren Oost 23 november 2019
     •  Jan Campertschool 30 november 2019

7 november  Schoolschaatsen
  www.sportloketvelsen.nl

8 november  Drijf Inn
  www.zwembadvelsen.nl

8 november  SportContrainer verhuist

10 november  Rommelmarkt sporthal Zeewijk

10 november  Happy running strandloop
  www.happyrunning.nl

20 november  Schooldamtoernooi
  www.sportloketvelsen.nl

Kom je vrijdag 8 november ook film kijken tijdens de 
“Drijf Inn” in zwembad De Heerenduinen?

Je kunt dan dobberend op een luchtbed kijken naar 
de film “FrankenWeenie”.
Het zwembad wordt deze avond omgetoverd tot 
een bioscoop. Je hoeft zelf geen luchtbed mee te 
nemen het zwembad heeft er voldoende (50 stuks), 
maar wil je op een eigen luchtbed film kijken dan 
mag dat natuurlijk ook.

De “Drijf Inn” is van 18.00 t/m 21.00 uur en wordt 
georganiseerd voor kinderen 6 t/m 14 jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje.
Toegang € 6,20.

PS.: Heb je nog geen zwemdiploma, draag dan 
zwemvleugels en kom onder begeleiding van een 
betalende volwassenen.

“Drijf Inn”, film kijken 
op een luchtbed

Vrijdag 8 november verhuist de SportContrainer naar Santpoort-Noord.
Hij wordt voor een periode van 4 maanden in het plantsoen aan de Bickerlaan 
geplaatst.

De SportContrainer  is twee jaar geleden door de inwoners van Velsen verkozen 
tot “Beste sportidee voor de wijk”. 

De SportContrainer is een mobiele voorziening voor buitensport en kan door ie-
dereen sportief gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan crossfit, outdoor fitness, 
obstacle runs, bootcamp of krachtoefeningen.

Het is de bedoeling om met de SportContrainer sporten in de openbare ruimte te 
stimuleren. Zo kan jong en oud in de wijk, dichtbij huis of school ervaren hoe leuk 
het is om buiten in beweging te zijn.  
In de SportContrainer ligt ook sportmateriaal wat gratis gebruikt mag worden. 
Voor het gebruik hiervan tijdens een les of training kunnen verenigingen, boot-
camp clubs e.d. de toegangscode krijgen. Dit vraagt u aan bij Sportloket Velsen 
via: sportloket@velsen.nl

SportContrainer gaat 
naar Santpoort

Ook dit jaar heeft  
zwembad De 
Heerenduinen het 
keurmerk Veilig & 
Schoon  behaald.

Het Keurmerk Veilig 
& Schoon is bedoeld 
voor zwembaden, 
zwemparadijzen 
en zwemscholen. 
Het geeft aan 
dat het goed zit 
met de veiligheid 
en de hygiëne. 
Bovendien voldoen 
de zwembaden 
aan eisen, zoals 
een toezichtplan, 
bekwaam en 
herkenbaar 
personeel, een 
schoonmaakplan 
en een protocol 
voor de afhandeling 
van klachten. 
Het keurmerk 

wordt uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur. Van de circa 560 
zweminrichtingen in Nederland hebben er 246 dit keurmerk.

Kijk voor meer informatie op www.zwembadkeur.nl

Zwembad Veilig en Schoon

Snuffelstage De Origon
Woensdag 30 oktober ontvingen we in zwembad De Heerenduinen een groep 
enthousiaste leerlingen van basisschool De Origon voor een snuffelstage. Ze 
hebben kennis gemaakt met diverse beroepen in het zwembad. Zo gingen ze 
zelf aan de slag in de vorm van een rollenspel als receptionist(e), in de bediening 
bij de horeca en hebben een activiteit bedacht waarvan ze een poster hebben 
ontworpen. De rondleiding in de machinekamer en speurtocht door het zwem-
bad zorgde ervoor dat de leerlingen een goed beeld hebben gekregen van de 
beroepen in het zwembad.

School van de Week

Kinderfeestje? 
Huur een gymzaal 
met spelletjestas
Bent u op zoek naar een leuke originele locatie voor 
het organiseren van een actief en sportief kinder-
feestje. Dan kunt u bij Sportloket Velsen terecht 
voor het huren van een gymzaal. Maak het feestje 
compleet met de goed gevulde spelletjestas.

De tas zit vol met sport en spelmaterialen zoals o.a. 
hockeysticks en –ballen, springtouwen, grote dob-
belstenen, lintjes, werpringen, loopzakken, hesjes 
en klittenballen, scoops, badmintonrackets, ballen, 
shuttels en nog veel meer.

De prijs voor een gymzaal is € 15,75 per uur en de 
goed gevulde tas kunt u er voor € 5,- per keer bij 
huren.

Voor het huren van een gymzaal kunt u contact 
opnemen met Sportloket Velsen 0255-567666 of via 
sportloket@velsen.nl, De gymzalen zijn ook online 
te reserveren via www.sportloketvelsen.nl – (de gele 
button) “online accommodatie huren”.
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De openbare lagere ‘School J’ 
staat tot in de Tweede Wereldoor-
log op de hoek Cornelius Dreb-
belstraat en Hadleydwarsstraat, 
tegenover de huizen van ‘Patri-
monium’. De school telt dertien 
lokalen en een gymnastieklo-
kaal. Het gebouw wordt, net als 
de omliggende buurt, door de 
bezetter afgebroken. In 1951 be-
sluit de gemeente tot de bouw 
van een zevenklassige openbare 
lagere school aan het Moerberg-
plantsoen op nagenoeg dezelfde 
locatie, ter vervanging van School 
J. Deze Clara Sternschool opent 
in 1953 zijn deuren. Door de na-
oorlogse geboortegolf en de for-
se uitbreiding van IJmuiden met 
de Rivierenbuurt en Duinwijk ver-
wacht men dat deze school on-
voldoende capaciteit zal bieden.

In maart 1953 besluit de gemeen-
teraad om een nieuwe openba-
re lagere school in het Gijzenvelt-
plantsoen te bouwen. In novem-
ber datzelfde jaar besluit de raad 
ook tot de bouw van een open-
bare kleuterschool in hetzelf-
de plantsoen. De bouw van bei-
de scholen start in 1954. De lage-
re school telt zes lokalen en een 
handenarbeidlokaal. Onder lei-
ding van schoolhoofd H. Doeven-
dans wordt deze school snel in 
gebruik genomen. Het wordt een 
school met een ‘vrij opvoedings-
systeem’. De kleuterschool start in 
1954 onder leiding van het hoofd 
mej. IJ. Kuperus. Omdat het eigen 
gebouw later klaar is zit de kleu-
terschool aanvankelijk in enkele 
lokalen van de lagere school.
In juni 1955 opent de wethouder 
van onderwijs, H. de Boer, bei-

de gebouwen. De lagere school 
heeft het adres Gijzenveltplant-
soen 2 en de kleuterschool Ra-
darstraat 1. Bij de opening wordt 
een beeldhouwwerk in het plant-
soen tussen de scholen in het 
vooruitzicht gesteld. Voor de 
kleuterschool wordt een fresco 
van de Haarlemse kunstschilder 
en tekenleraar Tollenaar aange-
kondigd. De lagere school wordt 
eerst nog aangeduid als ‘School 
aan het Gijzenveltplantsoen’ en 
‘Gijzenveltschool’; de kleuter-
school als ‘Clara Sternkleuter-
school’. Vanaf oktober 1955 krijgt 
de kleuterschool de de� nitieve 
naam ‘De Duinkrekels’ en de la-
gere school ‘Professor van der 
Leeuwschool’.

In mei 1956 wordt het aangekon-
digde beeldhouwwerk in het Gij-
zenveltplantsoen tussen de beide 
schoolgebouwen onthuld door 
twee IJmuidense kinderen, Ber-
tje van Leeuwen en Corrie Kel-
der. Het beeld is gemaakt door 
de Amsterdamse beeldhouwster 
Gerda Ursula Rubinstein, een jon-
gere zus van de schrijfster Rena-
te Rubinstein. Het beeld heet of-
� cieel ‘Kinderen bouwen aan hun 
toekomst’ en toont ‘twee blij-
de kinderen, die met de oude-
ren meebouwen aan de opbouw 
van Velsen en waaraan de vrolijk-
heid en blijheid, waarmee dit ge-
schiedt is te zien.’

De Prof. van der Leeuwschool 
groeit snel uit zijn jasje. Begin 
1957 staan er twee noodlokalen 
bij het gebouw en wordt zelfs de 
kamer van het schoolhoofd ge-
bruikt voor een klasje van 15 kin-

deren. Om de ruimtenood te le-
nigen opent in 1958 aan de Hun-
zestraat in de Rivierenbuurt de 
Prof. J.H. Gunningschool haar 
deuren. De leerlingen zijn voor 
een deel afkomstig waren van de 
Prof. van der Leeuwschool. Maar 
de schoolcapaciteit in westelijk 
IJmuiden blijft te klein. In 1958 
wordt al gesproken over de bouw 
van een nieuwe lagere school aan 
het Pleiadenplantsoen. De Duin-
krekels groeit ook snel. Vanaf 
1957 worden kleuters geweigerd. 
In 1960 wordt een noodgebouw 
geopend.

Vanaf begin jaren zeventig krimpt 
het aantal leerlingen. Medio ja-
ren zeventig wordt de Prof. van 
der Leeuwschool samengevoegd 
met de Clara Sternschool, die be-
gin jaren tachtig weer samen-
gaat met de Pleiadenschool. Het 
schoolgebouw van de Prof. van 
der Leeuwschool wordt tot 1988 
gebruikt als dependance van de 
School voor Zeevaart en Tech-
niek. 

Daarna biedt het onderkomen 
aan onder meer De Boekanier en 
de basisschool Het Kompas. In 
1984 fuseert De Duinkrekels met 
de Gunningschool en de Jan Lig-
thartschool tot De Driemaster en 
verhuist de kleuterschool naar 
een deel van de Gunningschool.

In 2010 worden de gebouwen 
van De Duinkrekels en de Prof. 
van der Leeuwschool gesloopt 
ten behoeve van de aanleg van 
het stadspark. Het beeld ‘Kinde-
ren bouwen aan hun toekomst’ 
wordt in april 2014 herplaatst 
in het Moerbergplantsoen. Nog 
geen maand later wordt het 
beeld beschadigd door vandalen. 
Na het herstel wordt het in no-
vember 2014 opnieuw geplaatst, 
op de plek waar het tegenwoor-
dig nog steeds staat.

IJmuiden - Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens 
beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere ge-
beurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie tafere-
len die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardig-
heden over IJmuiden. Deze week aandacht voor de voormalige 
Prof. van der Leeuwschool.

De Jonge Stem speelt de musical 3 Musketiers
Velsen - Na het daverende succes 
van Shrek de Musical speelt De 
Jonge Stem op 8 en 9 november 
de  spectaculaire musical ‘3 Mus-
ketiers’, een Nederlandse musical 
met prachtige muziek, veel spek-
takel tegen een historische ach-
tergrond.

Musicalgroep De Jonge Stem be-
staat uit ruim 40 spelers van 12 

tot 22 jaar uit Velsen en omstre-
ken. De regisseur is Mieke van der 
Hulst.
Kaarten voor de voorstelling kos-
ten € 18,50 en zijn verkrijgbaar bij 
Stadsschouwburg Velsen, www.
stadsschouwburgvelsen.nl of aan 
de kassa (maandag tot en met 
vrijdag 12.30 - 14.00 uur en op 
voorstellingsdagen vanaf 17.00 
uur). (foto: aangeleverd)

Dit prachtige plaatje kun je ‘s 
avonds laat vinden op de Gal-
lepromenade in Velserbroek...
Al wandelend vroegen wij ons 
af: misschien vinden daar bin-
nenkort lanceringen plaats 
volgens de omgekeerde kur-
kentrekkerbeweging...
Of is het gewoon een enor-
me verspilling van energie, 
die simpelweg verholpen kan 
worden met een lichtscha-
kelaar die reageert op bewe-
ging ?

Met vriendelijke groet,
Drs Th. A. van der Kleij

LEZERSPOST

Een nieuwe lanceerbasis 
van Elon Musk?

Kunstlijn Velsen verbindt 
bezoekers met kunstenaars

Velsen - Fietsend langs diverse 
ateliers om er kunstwerken te be-
kijken en persoonlijk in contact te 
komen met de kunstenaars. Als 
onderdeel van de Kunstlijn Haar-
lem is in het afgelopen weekein-
de ook in de gemeente Velsen 
een route geopend. Deze Kunst-
lijn Velsen voerden belangstel-
lenden langs het werk van 25 Vel-
sense kunstenaars. De overzichts-
tentoonstelling is morgen, zater-
dag en zondag nog te zien tussen 
13.00 en 17.00 uur in het Raad-
huis voor de Kunst aan de Toren-
straat 7 te Velsen-Zuid. De ruim-
telijke installatie die op de fo-
to te zien is, maakt geen deel uit 
van deze expositie, dit werk werd 
door kunstenaar Iris Box speciaal 
voor de Engelmunduskerk ont-
worpen. De vorm van het werk 
is geïnspireerd op een spreeu-
wenzwerm en de installatie be-
staat uit honderden natuurlijke 
elementen, die ze verzamelde tij-

dens wandelingen. Iris Box is een 
multidisciplinaire kunstenaar. Tij-
dens haar studie fotogra� e aan 
de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten in Den Haag 
(2006-2010) onderzocht ze de re-
latie tussen het menselijk lichaam 
en natuurlijke fenomenen. Na 
haar afstuderen ging ze meer 
driedimensionaal werken. Het 
menselijk lichaam nam in haar in-
stallaties steeds abstractere vor-
men aan. Het werk in de Engel-
munduskerk is nog tot en met 17 
november te zien tijdens de kerk-
dienst op zondag om 10.00 uur. 
Van Iris Box hangt ook een werk 
op de overzichtstentoonstelling. 

Van 14 december tot en met 5 ja-
nuari exposeert ze met een eer-
der gerealiseerd project in de 
Vishal aan de Grote Markt 20 te 
Haarlem. (foto: Reinder Weidijk)
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IJmuiden heeft nu eigen 
studentencampus
IJmuiden - Het Nova College Ma-
ritiem heeft dinsdagmiddag de 
eigen studentenhuisvesting te-
genover het opleidingscentrum 
o�cieel in gebruik genomen. Al 
vanaf het begin van dit schooljaar 
wonen in het nieuwe gebouw on-
geveer dertig studenten, daar-
mee is drie kwart van de capaci-
teit van de campus inmiddels be-
nut. Het pand kreeg de naam KS7, 
een codering voor het adres van 
het Nova College Maritiem aan de 
Kanaalstraat 7.

Volgens Annet Koster, directeur 
van de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders (KVNR), is de-
ze studentenhuisvesting goed 
om twee redenen: ,,Het verlaagt 
de drempel voor het zeevaarton-
derwijs en het bootst de situatie 
van het leven aan boord van een 
schip na.’’ Koster doopte dinsdag-
middag het pand, daarbij geassi-
steerd door student Daan Tol. Hij 
had eerder op de dag een emmer 
gevuld met Noordzeewater, dit 
water werd tijdens een feestelijk 
samenzijn vermengd met cham-
pagne en dat mengsel werd ver-
volgens tegen de gevel gegooid. 
Wethouder Marianne Steijn (on-
derwijs) kreeg vervolgens de 
sleutel van het pand in handen en 
draaide het slot van de voordeur 
open. Voorafgaand aan dit o�ci-
ele moment blikte directeur Ar-
jan Nieuwenhuizen, directeur No-
va College Maritiem, kort terug 
op de geschiedenis van het op-
leidingsinstituut. Hij vertelde hoe 
aan het begin van de 20e eeuw 
de Visscherijschool werd opge-
richt, vanuit het oogpunt Neder-
landse rederijen beter te kunnen 
laten concurreren tegen bedrij-
ven uit Duitsland en Engeland.
Voor student Liam Hermans uit 

Eindhoven gaf de aanwezig-
heid van deze studentenhuis-
vesting de doorslag bij het ma-
ken van zijn studiekeuze. Hij ver-
telt: ,,Ik wilde een zeevaartoplei-
ding gaan doen, maar het liefst 
wel een beetje dichtbij. In Rotter-
dam is een opleiding, maar dat 
zou betekenen dat ik elke dag an-
derhalf uur heen en anderhalf uur 
terug zou moeten reizen. Toen 
ik op de site van deze opleiding 
kwam, zag ik dat er huisvesting 
bij kwam, toen was de keus snel 
gemaakt. Als deze optie er niet 
was geweest, had ik waarschijnlijk 
voor een andere studie gekozen. 
Dan was ik misschien VeVa gaan 
doen, dat is een opleiding waar-
mee je bij de marine kunt gaan 
werken.’’ Nu verblijft hij geduren-
de de studieweek in de nieuwe 
accommodatie van het Nova Col-
lege Maritiem. ,,Het is maandag-
ochtend wel heel vroeg vertrek-
ken van huis, maar dit is echt ge-
weldig.’’ Ook Martin Hoekstra is in 
zijn nopjes met zijn nieuwe stek. 
Hij volgt drie dagen per week 
een opleiding tot stuurman alle 
schepen, waarvoor hij vanuit zijn 
woonplaats Stiens in Friesland 
naar IJmuiden reist.

Twee nachten per week brengt 
Martin nu door in deze studen-
tenhuisvesting. Heen en weer rei-
zen zou voor hem nauwelijks te 
doen zijn. Martin maakte daar-
om ook vorig jaar al gebruik van 
woonruimte die via het oplei-
dingsinstituut werd verzorgd. 
,,Maar dit is veel beter. Ik heb nu 
een eigen douche en toilet. Elke 
dag om 17.30 uur komt een cate-
ringbedrijf eten brengen, maar er 
is ook een mogelijkheid om zelf te 
koken.’’ Burgemeester Frank Dales 
prees de creativiteit en �exibiliteit 
van het Nova College Maritiem en 
sprak over de regionale samen-
werking. ,,Blijf scherp op de ver-
anderende situatie om je heen’’, 
adviseerde hij. Het Nova Colle-
ge Maritiem verzorgt momen-
teel opleidingen voor zeshon-
derd studenten, daarnaast volgen 
nog eens drieduizend mensen 
een cursus via de onderwijsinstel-
ling. De organisatie heeft niet al-
leen een landelijke, maar in som-
mige gevallen zelfs internationale 
aantrekkingskracht. Ter vergelij-
king, ons land telt momenteel on-
geveer vijfduizend zeevarenden 
in totaal. (tekst/foto’s: Bos Media 
Services)

Steigers op het Pleiadenplantsoen 
worden verwijderd
IJmuiden - Steigers tegen de ge-
vels van �atgebouwen aan het 
Pleiadenplantsoen. In de afge-
lopen maanden is het een ver-
trouwd beeld geworden. Maar 
waarom eigenlijk? Bewoners za-
gen er nauwelijks activiteiten, ter-
wijl de steigers er inmiddels al 
maanden stonden. Navraag bij 
Woningbedrijf Velsen leert dat 
van alle naoorlogse portiekwo-
ningen dit jaar de gevels op kwa-
liteit en veiligheid worden gecon-
troleerd. Om dat onderzoek te 
kunnen uitvoeren, werden me-
dio juni steigers geplaatst, inmid-
dels is het onderzoek afgerond en 
is al begonnen met het weghalen 
van de steigers. Het onderzoek 
heeft uitgewezen dat het aanpak-
ken van de gevels het beste kan 
worden gecombineerd met groot 
onderhoud, waarbij de wonin-
gen ook nieuwe kozijnen krijgen. 

Tevens worden dan duurzaam-
heidsmaatregelen getro�en. De-
ze aanpak vraagt echter meer 

voorbereidingstijd, daarvoor wor-
den nu plannen gemaakt. (tekst/
foto: Bos Media Services)

Velsen Kalender 2020 toch op tijd af
Velsen - Lange tijd was onduide-
lijk of fotograaf Ed Geels zijn pro-
ject op tijd zou afkrijgen, maar 
het is allemaal gelukt. Op zondag 
24 november presenteert hij zijn 
tweede Velsen Kalender in het 
voormalig kerkje aan de Helm-
straat 9, het onderkomen van Ci-
tymarketing Velsen. Net als vo-
rig jaar gaat de opbrengst van de 
Velsen Kalender naar het hospice-
huis De Heideberg te Santpoort.

Het idee voor de Velsen Kalen-
der bedacht Ed Geels vorig jaar. 
Als professioneel fotograaf heeft 
hij aan opdrachten niets te kla-
gen en hij wilde graag wat extra’s 
doen voor een goed doel. Via Fa-
cebook peilde hij de meningen 
over de keuze voor dit doel en 
daarop kwamen heel wat reac-
ties. Verreweg de meeste stem-
men gingen naar hospicehuis De 
Heideberg en dus besloot hij om 
daar kennis te gaan maken en 

zijn plan te presenteren. Het klik-
te direct goed tussen Geels en de 
medewerkers van De Heideberg, 
waar het overgrote deel van het 
team bestaat uit vrijwilligers. Met 
Je� Folkerts, eigenaar van een 
drukkerij te IJmuiden, bereikte hij 
overeenstemming over het koste-
loos drukken van de kalender en 
daarmee kon het project van start 
gaan.

Aangemoedigd door het succes 
van de Velsen Kalender besloot 
Geels dat er dit jaar een vervolg 
op moest komen. Toch had het 
niet veel gescheeld of het project 
was afgeblazen. Ed Geels: ,,In mei 
ging de gezondheid van mijn va-
der snel achteruit. Ik ben vaak met 
hem naar het ziekenhuis geweest 
voor verschillende behandelin-
gen en controles. Deze periode is 
ook mijn drukste periode met fo-
togra�e. Heel veel bruiloften, fa-
miliereportages en andere shoots 
staan dan in de agenda. Naast de 
zorgen voor mijn vader moest ik 
natuurlijk ook gewoon doorwer-
ken. Ik had op dat moment pas 
twee beelden af voor de kalender 
en hoewel ik wel alle ideeën al op 
een rijtje had, was er geen tijd om 
de foto’s te maken.’’
De laatste dagen van zijn leven 
bracht zijn vader door in hospi-
cehuis De Heideberg. ,,Dat was zo 
bijzonder, raar en frappant; mijn 
vader is gestorven in een bed 
waar ik voor gezorgd heb. Het is 
aangeschaft uit de opbrengsten 
van de Velsen Kalender 2019. Ei-
genlijk wilde ik voor het project 
dit jaar een nieuw goed doel uit-
kiezen, maar na wat ik meege-
maakt heb, besloot ik om het geld 

opnieuw aan De Heideberg te 
schenken.’’ 
De foto’s op de kalender zijn dit 
jaar allemaal imitaties van be-
roemde �lmposters, maar dan in 
Velsense setting. Zo maakte hij 
bijvoorbeeld een poster van de 
speel�lm Home Alone na, maar 
dan met een huis in de gemeente 
Velsen op de achtergrond en met 
inwoners van Velsen in de rollen 
van het jongetje Kevin en de boe-
ven Harry en Marv.

Op zondag 24 november zal de 
Velsen Kalender 2020 o�cieel 
worden gepresenteerd tijdens 
een feestelijke bijeenkomst van 
16.00 tot 18.00 uur bij Citymarke-
ting Velsen aan de Helmstraat 7 in 
IJmuiden. (tekst: Bos Media Servi-
ces/foto’s: aangeleverd)

Vrijwilligers knappen park 
Kennemergaarde op
Santpoort - Tijdens de nationale 
natuurwerkdag heeft een groep 
vrijwilligers afgelopen zaterdag 
hard gewerkt aan de verbetering 
en verfraaiing van park Kenne-
mergaarde. Er werden nieuwe bo-
men en planten geplaatst, er wer-
den snoeiwerkzaamheden ver-
richt en van houtsnippers is een 
nieuw pad aangelegd in het park.

Aan het eind van de negentien-
de eeuw liet J.T. Cremer, de toen-
malige eigenaar van landgoed 
Duin- en Kruidberg, een buiten-
plaatsje aanleggen voor zijn oud-
ste zoon Herbert met daarop het 
huis Kennemergaarde. Het park 
er omheen werd ontworpen door 
Leonard Springer. Het voorma-
lige landhuis is nu een apparte-
mentencomplex en ter gelegen-
heid van het honderdjarig be-
staan van het park namen enke-
le bewoners in 2012 het initiatief 
om weer twee ornamenten in de 
vorm van pompoenen te plaat-
sen op de zuilen bij de entree van 
het park. Eind jaren tachtig waren 
de originele exemplaren gesto-
len. ,,We wilden het park een ca-
deautje geven’’, vertelt Ben Kap-
tein. Hij was in 2012 al van de par-
tij en heeft sindsdien aan elk ge-
zamenlijk project in het park mee-
gewerkt. ,,Het park werd door de 
gemeente onderhouden, maar 
dat had geen prioriteit en van 
het oorspronkelijke ontwerp van 
Springer was niet veel meer te 
zien. We hebben een landschaps-
plan bij de gemeente ingediend 

en zijn het park vervolgens in sa-
menspraak met de gemeente 
gaan opknappen.’’ De vrijwilligers 
brachten eerst de oorspronkelijke 
zichtlijn op de naast het park ge-
legen weilanden weer terug en 
kapten een aantal bomen. ,,Van-
daag heb ik in de fruittuin ge-
werkt, want die was nog niet he-
lemaal klaar.’’

Voor Sylvia Winthorst en haar 
13-jarige zoon Yves Denekamp 
uit Assendelft was het de eerste 
kennismaking met park Kenne-
mergaarde. ,,Ik kende het feno-
meen natuurwerkdag wel, maar 
ik had er nooit aan meegedaan. 
Ik las op Facebook over dit park 
en vooral de diversiteit aan werk-
zaamheden sprak me aan. Op an-
dere plekken is het soms alleen 
maar wilgen knotten, maar hier 
gebeurt van alles.’’ Yves volgt on-
derwijs aan het Bertrand Russell 
College in Krommenie en moet 
een aantal uren invullen met een 
maatschappelijke stage, het mee-
werken aan dit natuurproject 
kon hij daarvoor aanmelden. Zo-
wel moeder als zoon zijn graag 
in de natuur, Yves hielp zaterdag 
mee met het omzagen van een 
aantal esdoorns en Sylvia sleep-
te de afgezaagde bomen vervol-
gens naar een locatie elders in het 
park, waar een houtwal werd ge-
bouwd. Ook hielp ze mee met de 
aanplant van rododendrons. Dit 
jaar deden ongeveer veertig vrij-
willigers mee aan de werkzaam-
heden in park Kennemergaar-

de. ,,Ongeveer net zo veel als vo-
rig jaar’’, weet coördinator Joos 
Versfelt. Ze vertelt dat dit de vijf-
de keer is dat op natuurwerk-
dag in het park wordt gewerkt. 
,,We willen een park creëren met 
veel geur en kleur, zoals Leo-
nard Springer het bedoeld had’’, 
legt ze uit. Daarbij wordt reke-
ning gehouden met het feit dat er 
veel reeën in het park lopen. ,,Die 
knabbelen aan van alles, vooral 
stamhyacinten vinden ze lekker.’’ 
Door juist niet voor die soort te 
kiezen en andere gewassen aan 
te planten, wordt geprobeerd om 
de interesse van de reeën voor 
het park wat terug te dringen.

Ook Sebastian Dinjens, de Velsen-
se wethouder met onder meer 
groen en landschap in zijn por-
tefeuille, werkte dit jaar mee. Hij 
hielp onder meer met het plan-
ten van een kersenboom en een 
vaantjesboom. ,,Als gemeente 
hebben we het geluk dat we hier 
een heel betrokken groep vrijwil-
ligers hebben. Het zijn mensen 
die echt houden van dit gebied. 
Dat betekent dat we zo veel meer 
voor elkaar kunnen krijgen. De 
bewoners hebben zelf hun visie 
neergelegd en dat werkt enorm 
inspirerend.’’ De aanwezige kinde-
ren hebben zaterdag zogenoem-
de zaadbommetjes gemaakt, een 
mix van zaden uit planten die in 
deze omgeving goed gedijen, ge-
combineerd met klei, humus en 
aarde. (tekst/foto: Bos Media Ser-
vices)
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7 NOVEMBER
Alice Loeters persoonlijke uit-
vaartzorg houdt uitvaartspreek-
uur in de rouwhuiskamer, Frans 
Netscherlaan 12, Santpoort-
Noord. Iedereen is van harte 
welkom.

Lezing voor vrouwen door love 
coach Diederik van Maren over 
het vinden van de ideale part-
ner om 19.30 uur bij Lengerique 
aan de Hoofdstraat 154 te Sant-
poort. Aanmelden via nummer 
023 5375822. Foto aangeleverd.

Brijder Jeugd preventie orga-
niseert een webinar voor fami-
lie en naasten van jongeren met 
een verslavingsproblematiek, 
20.00-21.00 uur. Info: www.brij-
derjeugd.nl/webinar-familie-en-
naasten. 

Thema-avond rechtspraak In 
de Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid, 20.00 uur. Iedereen wel-
kom, entree gratis. Informatie: 
shiprev@hetnet.nl.

Humanistisch Café in Societeit 
Vereeniging, Zijlweg 1 in Haarlem. 
Thema: vriendschap en eenzaam-
heid. Spreker: �losoof Marthe van 
Kerkwijk. Aanvang 19.30 uur. Aan-
melden: www.humanistischver-
bond.nl/agenda/humcafe7nov. 

Pepijn Gunneweg (vh Ashton 
Brother) met muziek, magie, 
humor en spektakel in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk 
(Try-out), 20.15 uur. Kaarten via 
www.kennemertheater.nl. (foto: 
Corne van der Stelt)

8 NOVEMBER
Praathuis in bibliotheek IJmuiden, 
10.00-12.00 uur. Samen met ande-
ren de  Nederlandse taal oefenen.

Boekstartpret van 10.00 tot 10.45 
uur in Bibliotheek Velserbroek.

Museumhuis Beeckestijn open van 
11.00 tot 16.00 uur. Entree 4 euro.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Magische Vogel-
tuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
van 13.00 tot 17.00 uur. 

De �lm The Children Act wordt 
gedraaid in ’t Brederode Huys in 
Santpoort-Zuid, 14.00 uur. Zie 
ook: www.santpoortsbelang.nl.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
in basisschool De Vliegende Hol-
lander aan de Casembrootstraat 
58 in IJmuiden, 15.00-17.30 uur.

De Bricks Challenge van 15.00 tot 
16.30 uur in Bibliotheek Velser-
broek. Aan de slag met LEGO®. 
Aanmelden in de bibliotheek.

De Jonge Stem speelt de musi-
cal 3 Musketiers in Stadsschouw-
burg Velsen. Kaarten: www.stads-
schouwburgvelsen.nl. Ook zater-
dag. (foto: aangeleverd)

Het Arcadië Trio in ’t Mosterd-
zaadje, 20.00 uur. Toegang vrij, 
een bijdrage in de onkosten wen-
selijk, www.mosterdzaadje.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Klaverjassen bij Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden, 20.00 uur.

Enerverende muzikale ontmoe-
ting tussen iconen Callas en Ken-
nedy door Irene Kuiper, Frédé-
rique Sluyterman van Loo en Ger 
Otte in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. (foto: Wil-
lem Sluyterman van Loo)

9 NOVEMBER
Dorcas voedselactie bij de Deka in 
Velserbroek en de Deka in Zeewijk.

Markt in woonzorgcentrum Vel-
serduin aan de Scheldestraat 101 
in IJmuiden, 10.30-15.00 uur.

Museumhuis Beeckestijn open van 
11.00 tot 16.00 uur. Entree 4 euro.

Regio-bijeenkomst Nederlandse 
Vuurtoren Vereniging in het Zee- 
en Havenmuseum in IJmuiden. 
Voor iedereen die geïnteresseerd is 
in vuurtorens, 10.30-15.00 uur.  En-
tree gratis (geldt niet voor het mu-
seum). Het museum is open van 
13.00 tot 17.00 uur. (foto: Pixabay)

Voorstelling TikTakSlaap voor kin-
deren vanaf 2 jaar door Lotte Vogel 
om 10.30 uur in Verhalenhuis Haar-
lem, Van Egmondstraat 7. Kaarten 
à 8,50 via www.verhalenhuishaar-
lem.nl. (foto: aangeleverd)

▲

IVN-strandexcursie rond Zuidpier 
IJmuiden start 11.00 uur bij de 
jachthaven Seaport Marina IJmui-
den. Info en aanmelden: www.
np-zuidkennemerland.nl of tel. 
023-5411123. (foto: aangeleverd)

Signeersessie van 11.00 tot 14.00 
uur door auteurs Jan Plug en Cees 
de Baare van het boek ‘Iskes 50 
jaar, door wilskracht ontstaan’ in de 
Readshop aan het Marktplein 33 in 
IJmuiden. (foto: Erik Baalbergen)

Zelf boerenkaas maken op recrea-
tieboerderij Zorgvrij in Spaarnwu-
de, 13.00-16.00 uur. Inschrijven via 
zorgvrij@spaarnwoude.nl of via 
023-5202828. www.spaarnwoude.
nl/zorgvrij. (foto: aangeleverd)

Boswandeling met de boswach-
ter van Spaarnwoude vanaf Villa 
Westend, 13.00 uur. Info en reser-
veren: www.villawestend.nl.

Repair Café van 13.30 tot 16.00 
uur in ’t Brederode Huys aan de 
Bloemendaalsestraatweg 201 te 
Santpoort-Zuid. Info 06 53749361.

De Jonge Stem: zie vrijdag.

Najaarsconcert IJmuider Harmo-
nie in de Ichthuskerk op de Snelli-
usstraat 40 in IJmuiden, 20.00 uur. 
Kaarten: tickets.ijhmo@gmail.
com. (foto: aangeleverd)

Oude tijden herleven met ‘Beat-
show’ in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. De swinging 
�fties and sixties tot leven. (foto: 
Trees Rouw en Titus Brein)

Wereldberoemde bossanova-
nummers in het Nederlands door 
de Braziliaans-Nederlandse zan-
geres Marcella Wisbrun in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.30 uur. foto: Andy Doornhein)

10 NOVEMBER
Rommelmarkt in Sporthal Zee-
wijk in IJmuiden, 09.00-15.00 uur. 
Info kraamhuur: 06-28470659.

Welkomstdienst om 10.00 uur in 
de Ichthuskerk aan de Snellius-
straat 40 in IJmuiden met het ver-

haal achter Psalm 104. 

Lezing in De Kapel, Potgieterweg 
4 te Bloemendaal, met als thema 
De Katharen, 10.30 uur.

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Achtste HappyRunning Strand-
loop start 11.00 uur bij Pavil-
joen Noordzee in IJmuiden, hier 
ook nog inschrijven of via www.
happyrunning.nl. 5 of 10 kilome-
ter, deelname kost 10 euro. (foto: 
aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn open van 
11.00 tot 16.00 uur. Entree 4 euro.

Zee- en havenmuseum open van 
13.00 tot 17.00 uur. 

Pieter Vermeulen Museum: zie 
vrijdag.

Optreden zanger Hank Valley van 
14.00 tot 16.00 uur (inloop van-
af 13.00 uur) in Seniorencentrum 
Zeewijk aan het Zeewijkplein 260 
te IJmuiden. Toegang gratis.

ZondagMiddagPodium met op-
treden van klezmerband Nigun 
om 14.00 uur in woonzorgcom-
plex De Hofstede in Velserbroek. 
Entreeprijs 5 euro.

Concertkoor Haarlem en KCOV 
Excelsior zingen het Messa da Re-
quiem van Giuseppe Verdi in de 
Philharmonie in Haarlem, 14.30 
uur. Reserveren: www.theater-
haarlem.nl.

Schubert door pianist Sergey 
Smirnovin in ’t Mosterdzaadje, 
15.00 uur. Toegang vrij, bijdrage in 
de onkosten wenselijk, www.mos-
terdzaadje.nl. (foto: aangeleverd)

11 NOVEMBER
Wandelen in een rustig tempo 
van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgre-
velaan 17 in Santpoort-Noord. 

Spruit & Opperman speelt in de 
Philharmonie voor mantelzor-
gers. Bedankje van de deelne-
mende gemeenten voor hun 
mantelzorgers. Aanmelden en in-
fo: 023-8910610 of info@tandem-
mantelzorg.nl. (foto: aangeleverd)

Lezing over knipkunst door Jan-
na van Zuijlen in de Vrijburcht-
zaal van de Morgensterkerk te 
Heemskerk, 13.30 uur. Iedereen 
welkom (€3,- incl. consumptie).

Sint Maarten!

Eerste bijeenkomst ‘Mensen van 
de Weg’ om 18.45 uur in de En-
gelmunduskerk aan de Wilhelmi-
nakade 117 te IJmuiden. Serie ge-
sprekken over de levensweg van 
Jezus van Nazareth. Aanmelden 
voor deelname via 06 15655684 

of munchharald@gmail.com. 

Rabobank IJmond houdt net-
werkbijeenkomst voor onder-
nemers in het Rabobank IJmond 
Stadion met als gastspreker Björn 
Kuipers, inloop vanaf 19.00 uur. 
Aanmelden: www.rabobank.nl/
ijmond. (foto: Reinder Weidijk)

Postzegelavond PV Santpoort in 
het terras, Dinkgrevelaan in Sant-
poort, 19.00 uur.

Lezing: vuurtorens, lichtschepen 
en kapen bij Historische Kring 
Velsen om 20.00 uur in De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek. Leden gratis, niet-leden 
2,50. (foto: aangeleverd)

12 NOVEMBER
Stichting Gezond Natuur Wan-
delen. Start om 09.45 uur bij 
buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Belang-
stellenden kunnen zich aanmel-
den via contact@gezondnatuur-
wandelen.nl.

Lotgenotengroep rouw in de 
Spil aan de Frans Halsstraat in 
IJmuiden, 10.00-11.00 uur. Info: 
06-83231221.

Praathuis in bibliotheek IJmuiden, 
10.00-12.00 uur. Samen met ande-
re mensen oefen je op een leuke 
manier de Nederlandse taal.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Hoogovensmuseum op de 
Wenckebachstraat 1 in Velsen-
Noord is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.hoog-
ovensmuseum.nl.

De Opstappers, wandelgroep 
voor mensen met een haperend 
brein start 10.30 bij sport-ca-
fé Nol (Sporthal Zeewijk). Info: 
c.willemse@zorgbalans.nl of 06-
52516734.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro 
per keer. Meer informatie: 0255-
510652. 

Taalspreekuur van 14.00 tot 16.00 
uur in Bibliotheek IJmuiden.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Bever-
wijk, voor patiënten en hun fa-
milie. Elke dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur.

Percossa, de ‘Beste Slagwerk-

groep van de Benelux’ in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. Kaarten: www.kennemerthe-
ater.nl. (foto: Rob van Römer)

Lezing over Trump in ’t Brederode 
Huys in Santpoort-Zuid door drs. 
Koen Petersen, 20.00 uur. Kaarten 
aan de zaal.

13 NOVEMBER
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. In-
fo: 0255-522330.

Hoogovensmuseum op de 
Wenckebachstraat 1 in Velsen-
Noord is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.hoog-
ovensmuseum.nl.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Magische Vo-
geltuin’ voor iedereen vanaf 
4 jaar van 13.00 tot 17.00 uur. 
Workshop knutselen 13.30 – 
15.30 uur kosten €1,50 bovenop 
de entreeprijs.

Zee- en Havenmuseum open van 
13.00 tot 17.00 uur. Expo’s: Muse-
umschatten/Wederopbouw Vel-
sen/ZO BLAUW, 4 speurtochten/
escapespel. 

Sinterklaasworkshop door San-
ne de Bakker voor alle kinde-
ren uit groep 1 tot en met 4 van 
het basisonderwijs. Locatie: Bre-
de School De Hoeksteen aan De 
Weid 24 te Velserbroek. Deelna-
me kost 6 euro, aanmelden via 
www.bredeschoolvelserbroek.nl.

Advies fietsreparaties in De Spil, 
14.00-16.00 uur. Voor meer infor-
matie: Ad Otten, 06-11883720 of 
otten@welzijnvelsen.nl.

9e Bijbelfilm van reeks. Paulus. 
14.00 uur Parochiezaal Engel-
munduskerk, Driehuizerkerk-
weg 113, Driehuis.

Voorleesfeest in Bibliotheek Vel-
serbroek van 14.30 tot 15.30 uur.

Masterclass ‘Wet arbeidsmarkt in 
balans’ voor MKB-ers georgani-
seerd door MKB Haarlem, 16.30-
19.00 uur in CityLab Haarlem 
Oorkondelaan 3. Deelname gra-
tis aanmelden verplicht via www.
mkb-haarlem.nl.

Moordspeldiner van 18.30 tot 
22.00 uur in de bibliotheek aan 
het Dudokplein 16 te IJmuiden. 
Deelname aan het spel, inclusief 
diner en consumpties, kost 65 eu-
ro. Aanmelden via www.biblio-
theekvelsen.nl of aan de balie.

Craft Café van 19.00 tot 21.00 uur 
in Bibliotheek IJmuiden.

Filmavond voor vrouwen in de 
Brulboei, gedraaid wordt de �lm 
A Star is Born, 20.00 uur. Kaarten 
a 3 euro aan de zaal.

14 NOVEMBER
Hoogovensmuseum op de 
Wenckebachstraat 1 in Velsen-
Noord is geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Zie ook www.hoog-
ovensmuseum.nl.

Koffieochtend Sociaal Wijkteam 
in Bibliotheek IJmuiden van 
10.30 tot 12.00 uur. 

Koffieochtend voor senioren in 
Bibliotheek Velserbroek, 10.30-
12.00 uur.

Taalspreekuur van 10.00 tot 12.00 
uur in Bibliotheek IJmuiden.

Inloopuur �bromyalgie in de cen-
trale hal van het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp, 13.30-15.00 
uur.

Lezing door Cor Oudendijk over 
de berging van de gastanker ‘El 
Paso Paul Kayser’ in het Zee- en 
Havenmuseum, 20.00 uur. Entree 
gratis met MK of vrijkaart. Anders 
€ 4,00. Inschrijven kan vooraf via 
website (vol is vol). Museum open 
vanaf 19.30 uur.
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De Haarlemse Bakker verzorgt ontbijt 
tijdens het Nationaal Schoolontbijt

IJmuiden/Haarlem - Tijdens 
de 17e editie van het Nationaal 
Schoolontbijt deze week verzorgt 
De Haarlemse Bakker duizend 
ontbijtjes voor scholen in Haar-
lem en IJmuiden. De Haarlemse 
Bakker onderstreept het belang 
van ontbijt, daarom doen zij voor 
het 10 jaar mee met het Nationaal 
Schoolontbijt. Samen met ande-
re ambachtelijke bakkers door 
heel Nederland wordt voor ruim 
een half miljoen kinderen, op zo’n 
2.500 basisscholen, ontbijt geser-
veerd. 

Ontbijten is belangrijk, vindt de 
Haarlemse Bakker. ‘De eerste 
maaltijd van de dag is niet zomaar 
bedacht. Ons lichaam heeft het ‘s 
nachts zonder eten moeten doen. 

Om goed te kunnen functioneren 
en presteren hebben we na het 
opstaan weer voedsel nodig.
Een ontbijt zorgt ervoor dat we 
ons goed kunnen concentreren 
op het werk of op school. Ook 
zet een goed ontbijt de darmen 
aan het werk. Wie ontbijt, krijgt 
veel gemakkelijker alle voedings-
sto�en binnen die dagelijks no-
dig zijn. Onderzoekers hebben de 
kwaliteit van de voeding van ont-
bijters en niet-ontbijters verge-
leken. Mensen die ontbijten, krij-
gen meer vitamines en mineralen 
binnen.’ 

Onderzoek heeft uitgewezen dat 
in Nederland kinderen en volwas-
senen gemiddeld minder dan 5 
minuten de tijd nemen voor hun 

ontbijt. Dat staat gezond en ge-
zellig ontbijten in de weg. Daar-
om is het thema van het Natio-
naal Schoolontbijt dit jaar: ‘Neem 
de tijd voor je ontbijt!’ 

Welke scholen?
Dit jaar verzorgt De Haarlemse 
Bakker ontbijtjes voor de volgen-
de scholen:
Haarlem: Daaf Gelukschool, Flo-
rencius Haarlem en het Sterren 
college. In IJmuiden: De Ze�er en 
De Klipper.

Ouders die willen dat de school 
van hun kind volgend jaar ook 
meedoet aan het Nationaal 
Schoolontbijt moeten de school-
leiding vragen zich in te schrijven. 
(foto: aangeleverd)

Uit den Vreemde stopt 
met de winkel in Santpoort
Santpoort - Uit den Vreemde be-
staat in december twintig jaar. 
De eigenaren Ad en Anke Koops 
hebben, mede gezien hun leef-
tijd, besloten dat dit een mooi 
moment is om rustig af te bou-
wen. De ophe�ngsuitverkoop 
is begonnen en klanten kunnen 
pro�teren van hoge kortingen op 
het gehele assortiment.

Bij Uit den Vreemde zijn new 
age, Yoga- en meditatie-artike-
len te vinden, maar ook ooster-
se kunst, mineralen, zilveren sie-
raden, wierook, tarotkaarten, ko-
shi gongs, dromenvangers, klank-
schalen, yogakleding, hamam-
doeken en Yogi Tea. Voor klanten 
is dit het ideale moment om ca-
deautjes voor de komende feest-
dagen met hoge korting in te ko-

pen. Een de�nitieve sluitingsda-
tum is er nog niet, dus men kan 
voorlopig nog genieten van deze 
unieke winkel.

Wat veel mensen niet weten dat 
Uit den Vreemde meer is dan al-
leen een winkel. Het is tevens een 
toonaangevend import- en ex-
portbedrijf in oosterse kunst, new 
age, yoga- en meditatie-artikelen. 
De groothandel levert aan win-
keliers, yoga- en spirituele cen-
tra, scholen, verenigingen en we-
bwinkels. Uit den Vreemde is ei-
genaar van de yogamerken Yo-
gaStyles en Om Namaste en me-
dedistributeur van Yogi Tea. Ei-
genaar Ad Koops is tevens Brand 
Ambassador van Yogi Tea en ver-
zorgt voor dit theemerk de pro-
motie en verkoop op alle grote 

evenementen, zoals de Horeca-
va, Huishoudbeurs, Gezondheids-
beurs en diverse yogafestivals.

Uit den Vreemde haalt nu het me-
rendeel van haar omzet uit onli-
ne verkoop van artikelen uit de 
groothandel en de particuliere 
webshop. Ook is het bedrijf part-
ner van Bol.com en Catawiki. De 
komende jaren gaan Ad en Anke 
Koops op zoek naar de juiste kan-
didaat om Uit den Vreemde im-
port-export over te nemen. 
Kijk op www.uitdenvreemde.
nl voor meer informatie of kom 
langs aan de Hoofdstraat 172 te 
Santpoort-Noord. De winkel is ge-
opend van dinsdag tot en met za-
terdag tussen 10.00 en 17.00 uur. 
Telefoon: 023 5390750. (foto: aan-
geleverd)

Pak ernstig overgewicht effectief aan
Beverwijk - Last van ernstig over-
gewicht? Met een operatie en de 
juiste begeleiding pakt u het aan!
Wilt u gewicht verliezen? Dan 
wil het team van de Nederland-
se Obestitas Kliniek u hier graag 
bij helpen. U kunt bij hen terecht 
voor een intensief behandelpro-
gramma en een operatie. Dank-
zij de operatie valt u veel af. Met 
het programma voor leefstijlver-
andering leert u uw leven aan te 
passen aan de operatie. Tijdens 
de begeleiding wordt geleerd 
wat normaal eten en bewegen is. 

Daardoor zult u niet alleen afval-
len, ook zullen uw gezondheids-
klachten verdwijnen en neemt 
uw kwaliteit van leven toe. Sa-
men met u zorgt het team ervoor 
dat u uw dagelijks eet- en leefpa-
troon positief verandert. Zo krijgt 
u weer controle over uw gewicht.
De werkwijze is professioneel en 
multidisciplinair. Multidiscipli-
nair betekent dat u advies krijgt 
van deskundigen uit verschillen-
de vakgebieden. Zo wordt u be-
handeld door een internist, psy-
choloog, chirurg, arts, diëtist en 

bewegingsdeskundige. Dit team 
is gespecialiseerd in de behande-
ling van obesitas en de professio-
nals hebben jarenlange ervaring. 
Ze overleggen regelmatig over 
uw persoonlijke situatie en welke 
behandeling het beste bij u past. 
Zo krijgt u de best mogelijke zorg, 
vanuit de overtuiging dat een ge-
zond gewicht voor iedereen haal-
baar is. In samenwerking met de 
beste specialisten, maar vooral 
samen met u. Kijk voor op www.
obesitaskliniek.nl voor meer in-
formatie. (foto: aangeleverd)

‘Superblij dat ik naar de open dag ben geweest’
Harm viel bijna 19 kilo af in vijf weken
Velserbroek - Al diverse keren 
had Harm de advertentie van Af-
slankstudio Velserbroek gele-
zen. Elke keer vroeg hij zich af: 
,,Zou dat echt het wondermid-
del zijn?’’ Afvallen, dat wilde hij 
ook, dus trok hij de stoute schoe-
nen aan en bezocht hij de open 
dag. Harm: ,,Wat werd ik harte-
lijk ontvangen! Eigenaresse An-
net zei tegen mij: ‘We vinden het 
fantastisch om mensen te hel-
pen in hun strijd tegen overge-

wicht. Vooral buikvet is gevaarlijk 
voor ons lichaam, daardoor ont-
staan allerlei ziektes en als je dan 
ziet hoe mensen veranderen door 
gewichtsverlies, daar ben ik trots 
op.’ Het voelde goed en ik heb ook 
een kuur cryolipolyse gedaan, ge-
combineerd met een BIO HCG 
kuur. Binnen vijf weken ben ik al 
bijna 19 kilo afgevallen en ik voel 
mij super �t. Ik ben net begonnen 
en heb nog aardig wat kilo’s voor 
de boeg, maar met de hulp van 

Afslankstudio Velserbroek gaat 
het zeker lukken!’’ 
Wilt u ook net zoals Harm van uw 
overtollige vet af? Kom dan naar 
de open dagen voor een vrijblij-
vend advies. (zie advertentie el-
ders in deze krant)

Afslankstudio Velserbroek is ge-
vestigd aan de Klompenmaker-
straat 7  te Velserbroek en be-
reikbaar via telefoonnummer 023 
5490556. (foto: aangeleverd)

,,Alleen uw tevredenheid telt’’
Mooie korting bij Foto Loek Anderson
IJmuiden - Foto Loek Anderson 
is al vijftien jaar gespecialiseerd 
in het digitaliseren en omzetten 
van dierbare herinneringen. Ou-
de dia’s, smal�lms of videoban-
den worden overgezet op DVD, 
USB-stick of harde schijf. Door de 
merkbare mond-tot-mondrecla-
me is de klantenkring explosief 
gegroeid. 
De opdrachten komen uit de he-
le regio, van Alkmaar tot Zwanen-
burg.

Pro�teer nu van een nieuwe ac-
tie met korting van tien tot twin-
tig procent op het scannen van 
dia’s, smal�lm en videotapes. Bij 
een grote opdracht voor het over-
zetten van dia’s geldt nu zelfs een 
korting van twintig procent! Aan 
elke opdracht wordt veel aan-
dacht besteed. Zo worden slech-
te lassen van �lms hersteld, vi-
deobanden gereinigd en de kleu-
ren verbeterd. Het zoekraken van 
dierbare beelden is uitgesloten. 

,,Alleen uw tevredenheid telt’’, al-
dus Loek Anderson. Kom gerust 
eens langs met het materiaal voor 
een vrijblijvende o�erte. 

Foto Loek Anderson is inmiddels 
al zestig jaar gevestigd aan de 
Kennemerlaan 85-87 te IJmuiden. 
Wie van ver komt kan even bellen 
(0255 515962)of mailen (fotoloek.
anderson2@outlook.com) voor 
een routebeschrijving. (foto: aan-
geleverd)
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Strawberries onderuit 
tegen Hisalis
Driehuis - Zondag stond voor de 
heren uit Driehuis de op papier 
lastige uitwedstrijd tegen Hisalis 
op het programma. Strawberries 
kon met vertrouwen richting Lis-
se afreizen nadat de week ervoor 
de eerste driepunter was binnen 
gehaald tegen laagvlieger Zwa-
luwen.

Strawberries kreeg al in de eer-
ste minuut een enorme kans om 
de score te openen, echter werd 
de tip-in vlak voor de goal ge-
mist. Drie minuten later bolde 
het net aan de overzijde van het 
veld wel. Na een gelukkige re-
bound uit een strafcorner wist 
Hisalis de score te openen. Ge-
durende de eerste helft kwamen 
de bezoekers geen moment in 
de wedstrijd terwijl Hisalis con-
stant gevaarlijk werd met veelal 
aanvallen over de linkerkant van 
het veld. De score werd in de eer-
ste helft nog verdubbeld en voor 
rust kon Strawberries zelfs nog 
voor een derde keer vissen. Toch 
was de wedstrijd nog zeker niet 

gespeeld aangezien de aardbei-
en van zich afbeten in de slotfase 
van de eerste helft via een doel-
punt van Lucas Pereboom. 

Na de rust wilde de wedstrijd zich 
niet ontwikkelen in het spekta-
kelstuk waar op werd gehoopt. 
Een nog steeds matig spelend 
Strawberries en enkele arbitra-
le dwalingen zorgden ervoor dat 
de voorsprong voor Hisalis geen 
moment in gevaar kwam. Een 
sloto� ensief van de Driehuizena-
ren had ook niet het gewenste re-
sultaat en via een klutsgoal kwam 
zelfs de 4-1 nog op het bord te 
staan. Alleen een goede derde 
helft zorgde ervoor dat de man-
nen van Strawberries nog enigs-
zins met een tevreden gevoel 
huiswaarts konden keren vanuit 
de bollenstreek. Volgende week 
speelt Strawberries twee wed-
strijden in de week, op vrijdag 
komt Hoorn op bezoek voor de 
beker en het weekend wordt af-
gesloten met een thuiswedstrijd 
tegen Kraaien.

Monsterzege Akrides op BVG
IJmuiden - Akrides dat ranglijst-
aanvoerder is in de NBB Eerste Di-
visie A (Noord) kreeg afgelopen 
zaterdagavond in Sporthal IJmui-
den-Oost Basketbal Vereniging 
Groningen (BVG) op bezoek dat 
de rode lantaarn draagt. De bas-
ketballers uit Velsen (5-1) boek-
ten een uitermate royale 85-43 
zege en behielden daarmee de 
koppositie. Buurman Onze Ge-
zellen uit Haarlem heeft even-
eens slechts één wedstrijd ver-
loren en daar achter volgen nog 
vier teams met twee nederlagen. 
Akrides begon het eerste kwart 
met een 16-0 run en had na de 
eerste periode van tien minu-
ten een voorsprong van 31-10. In 
een gelijk opgaand twee kwart 
consolideerde Akrides de voor-
sprong tot een stand van 46-24 
bij rust. Na de pauze in het der-
de kwart werd de overwinning 
de� nitief veilig gesteld en na dat 
kwart stond het 66-32 op het sco-
rebord. Het afsluitende vierde 
kwart was een kwart voor de sta-
tistieken. 
Man van de wedstrijd werd Akri-
des shooting guard Laurens de 
Vilder (foto) die met onder meer 

vijf driepunters 28 punten liet 
aantekenen. Rik Wessels en Jaap 
Zonjee waren allebei goed voor 
12 punten en laatst genoem-
de speler had met 11 rebounds 
een double-double. Center Frank 
de Pagter scoorde 9 punten en 
was goed voor maar liefst 21 re-

bounds. Komend weekend spe-
len de heren van Velser Basketbal 
Club Akrides uit in Hoorn waar 
zaterdagavond in SportCentrum 
VredeHof The Hoppers de tegen-
stander zal zijn. (Archibald Aker-
boom, foto: Henk van Nieuwen-
huizen)

Dertigste Zaalvoetbal Stratenteams 
Velserbroek

Succes voor handboog-
schutter Ruud Vos
Santpoort - Handboogschutte-
rij VZOS werd op 26 oktober tij-
dens het NK Sprint Run Archery in 
Wageningen vertegenwoordigd 
door Ruud Vos. Hij wist beslag 
te leggen op de tweede plaats 
in het eindklassement van deze 
laatste wedstrijd in het seizoen. 
Run Archery is een relatief nieu-
we vorm van sport, het is een 

combinatie van hardlopen en 
boogschieten. Een maand eerder 
werd Ruud al derde in de catego-
rie Masters tijdens het NK Run Ar-
chery in Zoetermeer. In de overall 
cup over vijf wedstrijden, de Dut-
ch Open Run Archery Cup 2019, 
greep hij met een vierde plaats 
net naast het eremetaal. (foto: 
aangeleverd)

DCIJ-nieuws:
Lars van Eeken wint Jeugdcuptoernooi
IJmuiden - Een aantal keer per jaar 
tre� en Noord-Hollandse jeugd-
dammers elkaar in telkens een an-
dere plaats. De primeur voor dit 
seizoen was aan Sport Na Arbeid 
(SNA) uit Heerhugowaard. Dam-
club IJmuiden (DCIJ) werd door 
een kwartet vertegenwoordigd: 
Storm van den Berg en Moritz 
Woestenburg bij de pupillen en 
Lars van Eeken en Martijn Schoen-
maker bij de welpen. De dag be-
gon goed, want alle DCIJ’ers won-
nen de eerste ronde. 

Bij de welpen leek het daarna een 
IJmuidens onderonsje te worden. 
Van Eeken schoot uit de startblok-
ken met vier overwinningen op rij, 
al kwamen daar wel een paar Hou-
dini-acts bij kijken. Schoenmaker 
won drie van de vier en bezorg-
de Van Eeken in de vijfde ronde de 
eerste nederlaag. Na een slechte 
zesde ronde, waarin beide IJmui-
denaren verloren, werd het drin-
gen aan de top. Schoenmaker 
trof de sterke Haarlemse Jasmine 
Koopman en moest in een neder-
laag berusten. Hierdoor viel hij net 
buiten het podium en eindigde 
hij op de vierde plaats. Van Eeken 
wist wel te winnen met een fraaie 
zesklapper. Doordat koploper en 
EK-ganger Vincent Maidman uit 
Den Helder remise speelde, ein-
digde Van Eeken gelijk in punten 
met Kooopman en Maidman. Uit-
eindelijk gaven weerstandspun-
ten (hoe meer punten, hoe sterker 

de tegenstanders waren) de door-
slag en mocht Van Eeken de eerste 
prijs in ontvangst nemen. 
Bij de pupillen wist Woestenburg 
steeds goed uit de opening te ko-
men. In het vervolg wist hij zich-
zelf echter nog niet altijd te belo-

nen. Van den Berg speelde voor ie-
mand met één jaar ervaring een 
zeer verdienstelijk toernooi en 
kon tegen de sterkste spelers lang 
standhouden. Uiteindelijk ein-
digden Woestenburg en Van den 
Berg netjes in de middenmoot van 

het sterke deelnemersveld. 
In januari wordt de Jeugdcup her-
vat in Julianadorp. Daarna volgt 
er nog een toernooi in Haarlem 
en wordt de cyclus afgesloten bij 
DCIJ in Driehuis. 

Van links naar rechts achter: Moni-
que Das, Peter Geldof, Rob Tousain 
(organisatie). voor: Rene en Joyce 
Huijbens (HvH)

Van links naar rechts Martijn Schoenmaker, Storm van den Berg, Lars van Eeken en Moritz Woestenburg (fo-
to: aangeleverd)

Volleyballer Yannick Bak op weg naar 
jeugd-EK
Velsen-Zuid - De 17-jarige Yan-
nick Bak volleybalt inmiddels 
voor het derde jaar op Papen-
dal en hoopt met Jong Oran-
je op deelname aan de Europe-
se jeugdkampioenschappen. De 
kwali� catiewedstrijden hiervoor 
vinden in het komende voorjaar 
plaats.

Behalve in Jong Oranje speelt 
Yannick ook in het talentteam dat 
op het hoogste niveau, de ere-
divisie, in Nederland speelt. Die 
combinatie levert hem wel een 
druk trainingsschema op. Op 
werkdagen is hij elke dag 4,5 uur 
aan het trainen en ook op zater-
dag is er, voorafgaand aan de te 
spelen wedstrijd, nog een trai-
ning van 1,5 uur. Daarna reist het 
Talenteam Papendal af naar de 
wedstrijd, ergens in het land. Al-
leen op zondag kan de jonge vol-
leyballer thuis in Velsen-Zuid uit-
rusten. Dit alles combineert hij 
met het tweede deel van het 
gespreid examen havo aan het 
Beekdal Lyceum in Arnhem. 
In het afgelopen seizoen lever-

de Yannick met een jeugdteam 
van Zaanstad een geweldige 
prestatie; het Nederlands Kampi-
oenschap werd gewonnen! Met 
Jeugd Oranje (inmiddels Jong 

Oranje) eindigde hij afgelopen 
zomer in Italië als derde in het 
8-landentoernooi. (foto: aange-
leverd)

Velserbroek - Nog 2,5 maand 
wachten, dan laten de straten-
teams van Velserbroek de bal 
weer rollen. Op vrijdagavond 17 
januari start het jaarlijkse toer-
nooi en deze avond is inmiddels 
helemaal volgeboekt. Ook zater-
dagavond 18 januari staan acht 
straten aan de startblokken. Voor 
de zaterdagmiddagpoule is het 
nog mogelijk om met een straat 
in te schrijven. De � naledag is op 
zaterdag 25 januari met een spet-
terende � nale en ook het RTL Ar-
tiestenteam zal weer aanwezig 
zijn. 

Loodgieters- en Installatiebe-
drijf HvH heeft zich wederom als 
sponsor aan het evenement ge-
committeerd. Tijdens een gezel-
lig samenzijn heeft directeur/ei-
genaar René Huijbens onlangs de 
sponsoring van HvH bevestigd. 
De beker voor de ‘Beste Keeper’ is 
hierdoor ook weer veiliggesteld. 
Organisatoren Peter en Rob zijn 
trots op hun trouwe sponsors. (fo-
to: aangeleverd)
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Reconstructie glas-in-
loodraam blijkt enorme 
puzzel
Santpoort - Een grote uitdaging 
voor glazenier José Huijbens. Ze 
kreeg van Tineke Brouwer een 
aantal stukken van een glas-in-
loodraam en probeert het oor-
spronkelijke raam te reconstrue-

ren. Hoe dat raam er destijds pre-
cies heeft uitgezien, is echter on-
duidelijk. De zoektocht naar foto-
materiaal kreeg inmiddels lande-
lijke aandacht in de media.

Resultaten nieuwe begeleiding 
statushouders positief
Velsen - Burgemeester en wet-
houders zijn positief over de re-
sultaten van de nieuwe aanpak 
om statushouders te begeleiden 
naar een betaalde baan. Een jaar 
geleden werd gestart met die 
nieuwe aanpak, die goed aansluit 
bij de invoering van de nieuwe 
Wet Inburgering vanaf 2021. Met 
de ingang van deze wet komt de 
regie rondom de opvang en inte-
gratie van statushouders weer te-
rug naar de gemeente.

In de nieuwe situatie begeleidt 
Vluchtelingenwerk de statushou-
ders gedurende de eerste zes 
maanden met allerlei praktische 

zaken. Daarna wordt de status-
houder opgeroepen voor deelna-
me aan de trajecten Meedoen en 
Werk. Hierin wordt twaalf maan-
den ondersteuning geboden, 
waarbij de nadruk ligt op active-
ring en het leren van de Neder-
landse taal. Het doel is zelfred-
zaamheid en het vergroten van 
het sociale netwerk. Sinds ju-
li 2018 zijn 106 mensen doorver-
wezen naar een traject Meedoen 
en zijn er 67 mensen doorverwe-
zen naar een traject Werk. In het 
traject Werk is 40% uitgestroomd 
naar een betaalde baan. Een deel 
(5%) heeft een proefplaatsing, 
stage of werkervaringsplaats of 

is begonnen met een opleiding 
(5%). Een groot deel (30%) heeft 
nog geen resultaat bereikt, deze 
groep mensen is nog bezig met 
het traject. De trajecten Meedoen 
zijn gericht op activering en het 
leren van de Nederlandse taal. De 
mate van activering is positief. Zo 
heeft 8% een stage of een proef-
plaatsing bij een bedrijf dank-
zij het traject. Verder is 10% ac-
tief bezig met activiteiten in een 
buurthuis, een praathuis of beoe-
fent een sport en 13% doet vrij-
willigerswerk. Voor 38% geldt dat 
er nog geen duidelijkheid is over 
het resultaat omdat het traject 
voor hen nog loopt.

Het Arcadië Trio en Schuberts 
meesterwerk in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort- Op vrijdag 8 novem-
ber om 20.00 uur komt het be-
faamde Arcadië Trio naar ‘t Mos-
terdzaadje. De musici zijn de kla-
rinettist Steven Geraads, de cel-
list Timothée Busch en de pianis-
te Henriëtte Wirth. Ze brengen 
een programma vol romantiek en 
melancholie. Uitgevoerd worden 
Beethoven (Trio in Es-groot opus 
38), Glinka (Trio pathétique in d-
klein ) en Brahms (Trio in a-klein 
opus 114 ). 

De musici werken al vanaf hun 
Conservatoriumstudie in Utrecht 
samen. Hun debuut maakten ze  
in Vredenburg en treden vaak op. 
De vader van de Russische roman-
tiek is Glinka. Hij krabbelde bij de 
partituur: “Ik ken de liefde slechts 
door de pijn die het veroorzaakt.” 
Geen wonder dat elke noot lijkt 
doordrenkt van intens liefdesver-
driet. En Brahms? Zijn melancholi-
sche Klarinettrio op. 114 zit boor-

devol pure poëzie en levenswijs-
heid.  Brahms’ Trio lijkt afkomstig 
uit een vervlogen Arcadië.

Schubert door Sergey Smirnov
Op zondag 10 november om 
15.00 uur neemt de pianist Ser-
gey Smirnov zijn gehoor mee 
naar de Alpen. Hij voert name-
lijk de ‘Gasteiner’ sonate (D. 850 ) 
uit van Franz Schubert. Een ma-
gistraal werk, geïnspireerd op de 
bergachtige schoonheid van Bad 
Gastein. Daar verbleef Schubert 
in augustus 1825 in een kuuroord. 
Hij verklankt zijn ontzag voor de 
grootsheid van de Alpen in een 
grootse en meeslepende sonate 
waarin het kabbelen van beekjes, 
het draaien van een waterrad, de 
jachthoorn en zelfs jodelen is te-
rug te horen. Het is de langste so-
nate die Schubert schreef. Het is 
een ode aan de Alpen. Dit mees-
terwerk is bij Segey Smirnov in 
goede handen.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook: www.mosterdzaadje.nl. 
(foto’s: aangeleverd)

Lezing: vuurtorens, lichtschepen en 
kapen

Velserbroek - Maandag 11 no-
vember (aanvang 20.00 uur) geeft 
Historische Kring Velsen een le-
zing voor leden en belangstel-
lenden onder de titel: Vuurtorens 
Lichtschepen en Kapen: Nautisch 
erfgoed van Nederland.

Een lezing over de geschiede-
nis van de bebakening van vaar-
wegen en de kustverlichting in 
Nederland, vanuit het perspec-
tief van waterbeheer, handel en 
scheepvaart en ontwikkelingen 
in de techniek rond bouwcon-
structies en verlichting. Het ver-
haal wordt gepresenteerd aan de 
hand van veel oude en recente fo-
to’s, tekeningen en kaarten. Veel 
Nederlandse vuurtorens passe-
ren de revue. De lezing wordt 
verzorgd door Peter Kouwenho-
ven, de schrijver en samenstel-
ler van het boekje “De vuurtorens 
van IJmuiden”. Dit boekje zal deze 
avond te koop zijn.

Na de pauze is de presentatie van 
het jaarboek VELISENA 28/2019 
met daarin onderwerpen zoals: 
Opstand van de kanaalgravers in 
1866,IJmuider krachtsportvereni-
ging Hercules en Loendersloot’s 
warenhuis.
De lezing vindt plaats in De Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek. Voor leden is de toe-
gang gratis, belangstellenden be-
talen Euro 2,50. (foto: aangele-
verd)

Lezing over Trump in 
’t Brederode Huys 
Santpoort-Zuid - Op 12 novem-
ber houdt drs. Koen Petersen een 
lezing bij de Vereniging Sant-
poorts Belang over Trump met de 
titel ‘Het aftellen is begonnen …’
Tot verrassing van velen won Do-
nald Trump in 2016 de Ameri-
kaanse presidentsverkiezingen. 
Zijn Witte Huis lijkt nu een chaos. 
Voor zijn kiezers lijkt hij veel be-
reikt te hebben: belastingverla-
ging, minder regels, conservatie-

ve rechters, minder Amerikaanse 
troepen in het buitenland, min-
der prioriteit voor het milieu en 
vooral meer banen. Tegelijkertijd 
is hij het middelpunt voor ordi-
naire en politieke schandalen. En 
ligt hij door zijn stijl in de clinch 
met het establishment. 
Amerikanen houden van ‘trum-
pisme’ maar niet van Trump en 
zijn tegenstanders slijpen de 
messen. Lukt het Trump om in 

2020 herkozen te worden?
In deze lezing wordt de tussen-
stand opgemaakt en wordt voor-
uitgeblikt op een bijzonder ver-
kiezingsjaar.
Koen Petersen is politicoloog en 
Amerika-deskundige. In televi-
sieprogramma’s als Nieuwsuur, 
DWDD en Pauw analyseerde hij 
de laatste Amerikaanse verkie-
zingen. 

Aanvang 20.00 uur. Kaarten à € 6,- 
zijn verkrijgbaar aan de zaal van ’t 
Brederode Huys, Bloemendaalse-
straatweg 201 te Santpoort-Zuid 
of te reserveren via www.sant-
poortsbelang.nl.

Klezmerband Nigun op 
ZondagMiddagPodium
Velserbroek - Klezmerband Ni-
gun speelt zondag 10 november 
in het kader van het ZondagMid-
dagPodium een voorstelling in 
woonzorgcomplex De Hofstede 
aan de Aletta Jacobsstraat 227. 
Het publiek kan genieten van 

klezmermuziek, aangevuld met 
Jiddische en Hebreeuwse liede-
ren en liederen in het Landino, de 
taal van de Spaanse Joden. 

Nigun is ontstaan vanuit een the-
atervoorstelling over de Alphen-

se Jodenvervolging, die in 2010 
werd gemaakt. Na een reeks van 
twintig voorstellingen besloten 
de leden van de band om bij el-
kaar te blijven en ook elders op-
tredens te gaan verzorgen. De 
naam Nigun betekent ‘melodie 
zonder woorden’ en in het  He-
breeuws is Nigun ook een liedje 
of gebed. 
Het optreden begint om 14.00 
uur (inloop vanaf 13.30 uur) en 
kaarten à 5,00 euro zijn verkrijg-
baar aan de zaal.

Karel, de inmiddels overleden 
man van Tineke Brouwer, werkte 
als loodgieter en bracht geregeld 
oude spulletjes mee naar huis, die 
bij bouwwerkzaamheden over-
tollig waren verklaard. Zo kwam 
hij op een dag ook thuis met stuk-
ken van een glas-in-loodraam 
waarin Vrouwe Fortuna staat af-
gebeeld. Jarenlang stonden de 
stukken glas in de schuur, maar 
Tineke besloot ze tevoorschijn te 
halen, in de hoop dat het raam in 
de oorspronkelijke staat zou kun-
nen worden hersteld. Dat blijkt 
echter een hele klus te zijn. 
,,We zijn met het hele team aan 
het puzzelen’’, vertelt José Huij-
bens. Haar vader is zelfs al twee 
keer naar het Noord-Hollands 
Archief gereden om er te speu-
ren naar oude foto’s. Ook Rian-
ne Roosen, als restauratieschilder 
actief in het team van José Huij-
bens, probeert, door de losse on-
derdelen van het glas-in-lood-
raam na te schilderen, tot een op-
lossing te komen. ,,En we hebben 
ook een Russische kunstenaar in 
ons team, zij bekijkt vooral de ver-
houdingen in het kunstwerk.’’ 
Aanvankelijk werd aangenomen 
dat het raam uit een katholiek 
internaat in Haarlem afkomstig 
was, een pand dat in de omge-
ving van de bekende verfroller-
brug zou hebben gestaan. Inmid-
dels wordt nu gefocust op voor-
malig glasbedrijf J. Sabelis, dat 
vlak achter dat internaat gestaan 
zou hebben. José Huijbens hoopt 
dat iemand een foto of tekening 
van het originele raam heeft, zo-
dat de puzzel kan worden opge-
lost. ,,We hebben de stukken nu 
overdwars gelegd, dat gaf weer 
een nieuw perspectief.’’ 

Tips kunnen naar jose@lichtspel.
nl worden gestuurd. (Bos Media 
Services, foto: José Huijbens)M A A K  V A N  J E 
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Bloembollen voor Beeckestijn
Velsen-Zuid - In het kader van hun 140-jarig bestaan gaf Groei & Bloei Zuid-Kennemerland op 5 novem-
ber op Beeckestijn een grote hoeveelheid biologische narcis Thalia-bollen weg. Op de foto voorzitter Jan 
Brouwer (L) van Groei & Bloei Zuid-Kennemerland die de bollen geeft aan Kees de Man, coördinator van de 
groep vrijwilligers die iedere dinsdagmiddag op Beeckestijn aan het werk is. (foto: aangeleverd)

Strijd tegen overlast door sluipverkeer:
Gemeente evalueert alternatieve 
route om Velsen-Noord
Velsen-Noord - Is een verwijzing 
naar een alternatieve route vol-
doende om sluipverkeer in de 
woonkern Velsen-Noord te ver-
mijden? De gemeente evalueert 
momenteel een proef die in de af-
gelopen zomer werd gehouden. 
Aanleiding voor de proef vormt 
een motie die twee jaar geleden 
door de gemeenteraad werd aan-
genomen nadat er steeds meer 
klachten kwamen over overlast 
door sluipverkeer.
In de middagspits ontstaat �le op 
de Wenckebachstraat, doordat 
veel medewerkers van Tata Steel 
rond die tijd tegelijk op weg gaan 

naar huis. Ook is rond die tijd de 
N197 zwaar belast, met als gevolg 
dat automobilisten proberen om 
de vertraging te ontwijken door 
via de dorpskern te rijden. In de 
zomermaanden werd door mid-
del van digitale schermen ver-
wezen naar een alternatieve rou-
te ten zuiden van Velsen-Noord. 
Wanneer de reistijd van de alter-
natieve route sneller was dan de 
reistijd van de normale route trad 
de verwijzing in werking. De re-
sultaten van de pilot worden nu 
in kaart gebracht, ook worden 
enquêtes gehouden onder me-
dewerkers van Tata Steel en on-

der bewoners van Velsen-Noord. 
Opvallend is wel dat tijdens de 
proef nog steeds klachten over 
sluipverkeer bleven binnenko-
men. ,,Mogelijk is dit een indica-
tie dat de proef niet geslaagd is 
of dat de verwijzing op een an-
dere wijze moet plaatsvinden’’, 
reageren burgemeester en wet-
houders. De evaluatie is naar ver-
wachting in het eerste kwartaal 
van het nieuwe jaar afgerond. De 
gemeente overweegt ook andere 
maatregelen, zoals verkeerskun-
dige ingrepen of mogelijkheden 
tot beperkte toelating door mid-
del van kentekencamera’s.

Thuis in Santpoort
Station Santpoort Zuid
Santpoort-Zuid  - Het is een 
charmant stationnetje dat Dirk 
Margadant in 1898-99 in Sant-
poort-Zuid heeft neergezet. Hij 
was een veelgevraagd architect, 
die ook station Haarlem (1842) 
en Bloemendaal (1900) op zijn 
naam heeft staan evenals Hol-
lands Spoor te ’s Gravenhage. 
Het was niet het eerste station in 
Santpoort Zuid. In 1867 al was er 
een heus station Zandpoort, een 
houten gebouwtje dat nodig was 
na de opening van de Kennemer-
lijn op 1 mei 1867 door de Hol-
landsche IJzeren Spoorwegmaat-

schappij (opgericht in 1837).
De charme wordt voor een be-
langrijk deel veroorzaakt door de 
grote boogvormige vensters van 
zowel het hoofgebouwtje als de 
wachtkamers, maar ook de varia-
tie in daklijnen heeft iets aantrek-
kelijks. Terecht heeft het de sta-
tus van provinciaal monument 
verkregen, wat niet heeft kunnen 
verhinderen dat latere gebruikers 
hun nering proberen te bevorde-
ren door er aandachttrekkende 
toeters en bellen aan te hangen 
of voor te zetten. 
Het station was in eerste instan-

tie van groot belang voor Provin-
ciaal Ziekenhuis Meer en Berg, 
dat zelfs een eigen wachtkamer 
beheerde en een spoorlijntje af-
takte (de Montanialijn) ten be-
hoeve van de aanvoer van steen-
kool. Het stationnetje heette dan 
ook lange tijd Station Sandpoort 
Meerenberg (en Santpoort Meer 
en Berg en nog andere varian-
ten, als het maar verwarring met 
Zandvoort voorkwam).

Stichting Santpoort
Tekst René Stommel
Foto Tialda Willems

Lezing in 
De Kapel
Regio - Op zondag 10 november 
houdt drs. Katrijne Bezemer een 
lezing in De Kapel, Potgieterweg 
4 te Bloemendaal, met als the-
ma De Katharen: leefwijze en ri-
tuelen. 
Het zuiden van Frankrijk is een 
geliefd vakantieoord. Maar het 
zuiden van Frankrijk is ook de re-
gio waar in de late Middeleeuwen 
de katharen woonden. De katha-
ren hadden een van het katho-
licisme afwijkende geloofsleer 
maar noemden zichzelf ‘chris-
tenen’. Ze volgden een dualis-
tisch godsconcept en hadden ei-
gen centra en gebruiken. En op-
vallend: vrouwen hadden binnen 
hun religie een meer vooraan-
staande positie. Toepassing en �-
loso�sche vraagstukken gingen 
bij de katharen hand in hand. In 
de lezing wordt vooral ingegaan 
op de rituelen en leefwijze van de 
katharen.  “Ik heb al eerder lezin-
gen over dit onderwerp in De Ka-
pel gegeven. Er is de laatste jaren 
veel nieuw onderzoek verricht 
waardoor ook steeds nieuwe ge-
zichtspunten ontstaan. In zekere 
zin waren de katharen, de vrijbui-
ters van de middeleeuwen.”

De lezing begint om 10.30 uur.

Voorkom een winterdip, ga naar 
Plug In!
Velsen - Theatergroep Plug In 
brengt op 15, 16 en 17 novem-
ber het zelfgeschreven stuk ‘De 
verschrikkelijke huisman’ in het 
Technisch College Velsen aan de 
Briniostraat 12. Voor de voorstel-
lingen van zaterdagavond (20.00 
uur) en zondagmiddag (14.00 
uur) zijn nog kaarten beschik-
baar.
De dagen worden rap korter. In 
het donker de deur uit en in het 
donker weer thuis. Het mollen-

bestaan begint en de winterdip 
ligt op de loer. Dan is een avond-
je genieten van muziektheater 
bij de voorstelling van Plug In 
misschien wel het beste medi-
cijn. De voorstelling gaat over Ed-
ward, een hele nare man, zijn lie-
ve vrouw Layla en een hele (h)or-
de mensen die zo ongeveer in de 
rij staan om Edward eens lekker 
terug te pakken. Een stuk boor-
devol herkenbare bestaande mu-
ziek, van Harry Jekkers tot Distur-

bed. Een recept zoals het publiek 
dat van Plug In gewend is, maar 
dan wel weer in een heel ander 
jasje. 

Kaarten à 15 euro zijn zowel per 
e-mail (kaarten@theatergroep-
plugin.nl) als telefonisch (06 
29400293, tussen 16.00 en 19.00 
uur) te bestellen, maar kunnen 
ook via www.theatergroepplu-
gin.nl worden gereserveerd. (fo-
to: aangeleverd)

Genomineerden IJmond 
Onderneemt! Award bekend
Regio - KVSA, Middelkoop Trans-
porten en Verhuizingen en Tata 
Steel zijn in de running voor de 
IJmond Onderneemt! Award. De 
winnaar zal op dinsdag 26 no-
vember tijdens een feestelijke bij-
eenkomst in de A9 Studios te Uit-
geest bekendgemaakt worden. 
Ook de IJmond Duurzaam Award 
en IJmond Werkt Award zullen tij-
dens dit gratis toegankelijke on-
dernemersevenement worden 
uitgereikt.
De genomineerden van de 
IJmond Onderneemt! Award zijn 
dit keer bedrijven die allemaal 
meer dan honderd jaar bestaan. 
Het IJmuidense bedrijf KVSA (an-
no 1876) heeft alles aan boord 
voor e�ciënte scheepvaart en is, 
met een breed scala aan maritie-
me en logistieke diensten, als een 
spin in het web van de Europese 
zakelijke markt. De in Beverwijk 
gevestigde onderneming  Mid-
delkoop Transporten en Verhui-
zingen met twintig medewerkers 
is een echt familiebedrijf. Ooit ge-

start als transportbedrijf, later zijn 
daar verhuizingen en distributie 
bij gekomen. Tata Steel, dat vo-
rig jaar groots het eeuwfeest vier-
de, is de grootste werkgever van 
Noord-Holland. Het bedrijf heeft 
9.000 directe werknemers en te-
vens 20.000 indirecte in de vorm 
van toeleveranciers. 
Het thema van IJmond Onder-
neemt! is dit keer ‘Hoe word ik 
succesvoller dan mijn collega’s?’ 
en gastsprekers Rob Urgert en 
Joep van Deudekom zullen hun 
geheimen hierover in een spet-
terende quiz uit de doeken doen. 
Middels humoristische �lmpjes 
en experimenten leggen de ca-
baretiers het publiek vragen voor 
die gebaseerd zijn op de harde 
wetenschap achter succes.

Ondernemers kunnen zich via 
www.ijmondonderneemt.nl aan-
melden voor deelname aan de 
bijeenkomst, die om 16.30 uur 
begint. Er is plaats voor maximaal 
250 aanwezigen.

Zanger Hank Valley in 
Seniorencentrum
IJmuiden - Zanger Hank Val-
ley treedt zondag 10 november 
op in Seniorencentrum Zeewijk. 
Het belooft een middag te wor-
den met veel meezingers. Het op-

treden vindt plaats van 14.00 tot 
16.00 uur. De zaal is vanaf 13.00 
uur geopend en de toegang is 
gratis, maar vol is vol. Het adres: 
Zeewijkplein 260.

Welkomstdienst:
‘Applaus voor de Schepper’
IJmuiden - Op zondag 10 novem-
ber wordt in de Ichthuskerk aan de 
Snelliusstraat 40 een welkomst-
dienst gehouden. Ds. Hans Bou-
ma kruipt in de huid van Daniel 
en vertelt spannend en inspire-
rend het verhaal achter Psalm 104. 

Daarbij wordt hij muzikaal onder-
steund door organist Peter de 
Groot. De dienst begint om 10.00 
uur. Na a�oop van de dienst zijn de 
bezoekers van harte welkom voor 
een kopje ko�e, thee of limonade 
in de Ichthusburcht achter de kerk.
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Rabobank IJmond ondersteunt de 
Voedselbanken in de IJmond
IJmond - Vorige week heeft Ra-
bobank IJmond twee cheques 
van 500 euro uitgereikt aan de 
Voedselbanken in de IJmond 
(IJmond-Noord en Velsen). 

Ruben van Leeuwen, mana-
ger particulieren van Rabobank 
IJmond: ,,Wanneer klanten van 
Rabobank IJmond een adviesge-
sprek hebben met een adviseur 
ontvangen ze na a�oop een korte 
enquête per e-mail. Voor ons is dit 
een middel om de klanttevreden-
heid te meten en hiermee onze 
dienstverlening te verbeteren. We 

wilden als lokale bank ook graag 
iets terug doen en zo is dit initia-
tief tot stand gekomen. Voor elke 
ingevulde enquête doneert Rabo-
bank IJmond €1 aan de Voedsel-
banken in de IJmond. Een organi-
satie die deze steun goed kan ge-
bruiken en een initiatief waar wij 
hartstikke trots op zijn.’’

De Voedselbanken zijn erg blij 
met deze donaties van de lokale 
bank. Donald van Kollem, Voed-
selbank IJmond Noord: ,,Het stelt 
ons in staat om met de Kerstda-
gen iets extra’s aan de pakketten 

toe te voegen en daar zijn  we su-
perblij mee.’’ Ook Jan Pieter van 
Stipriaan van Voedselbank Vel-
sen vindt de timing van deze do-
natie zeer goed. ,,Met deze dona-
tie kunnen we - in de toch al du-
re decembermaand - iets extra’s, 
misschien wel iets echt luxe, toe-
voegen aan de pakketten.’’

Kijk voor meer informatie over 
deze actie op www.rabobank.nl/
ijmond. Meer informatie over de 
Voedselbanken is te vinden www.
voedselbankennederland.nl.

Ruben van Leeuwen (Rabobank), Donald van Kollem (Voedselbank) en Linda Molenaar (Rabobank) (foto: aan-
geleverd)

Achtste HappyRunning Strandloop

IJmuiden - Op zondag 10 no-
vember valt om 11.00 uur het 
startschot van de HappyRunning 
Strandloop. Dit evenement wordt 
voor de achtste keer door Happy-
Running van Noëlla Kieftenbeld 
georganiseerd. Noëlla is een ge-
boren en getogen IJmuidense en 
dus bekend met strandloopjes 
die voorheen wekelijks werden 
gehouden. Helaas is dat al zeker 
35 jaar geleden. ,,Wat ik wil pro-

beren is de strandloop nieuw le-
ven in te blazen. Ik hoop uiter-
aard dat dit lukt, maar dat kan 
niet zonder u ”, aldus Noëlla. Deel-
nemers kunnen zich inschrijven 
voor afstanden van 5 en 10 kilo-
meter. De kosten voor deelname 
bedragen 10 euro per inschrij-
ving. Het startpunt is bij paviljoen 
Noordzee, hier kan men zich op 
de dag zelf ook nog inschrijven. 
Vooruit inschrijven is via www.

happyrunning.nl mogelijk.

Voor de eerste drie binnenko-
mende dames/heren per afstand 
is er een prijs en voor iedereen 
een herinnering en een gratis 
kopje thee of ko�e. Noëlla: ,,We 
hopen dat het weer een gezellig 
loopfestijn wordt met vele lopers 
en supporters, zodat het kan uit-
groeien tot een bekend Velsens 
gebeuren!’’ (foto: aangeleverd)

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Griezelige springwedstrijd op 
Kennemergaarde
Santpoort - Zondag konden de 
ruiters van manege Kennemer-
gaarde meedoen aan de spring-
wedstrijd die deze dag geheel in 
het teken stond van Halloween. 
De foyer, rijbaan en hindernis-
sen waren gehuld in spinneweb-
ben en griezelige attributen en 
er liepen enge spoken, skelet-
ten, vampiers en monsters in het 
rond! Aan het eind van de dag 
werd in de foyer de prijsuitreiking 
gehouden en werd tevens be-
kend gemaakt wie de Jaarbeker 
heeft gewonnen! In de vaardig-

heidsgroep ging de eerste prijs 
naar Sophie Beenders op Picas-
so met 28 punten, tweede werd 
Minke van Heerde op Vriend-
je met 26 punten en derde Anja 
Vogel op Flair met 25 punten. In 
de rubriek 40-60 cm was de eer-
ste prijs voor Susan Buchli die op 
Dancing Queen een zeer snel-
le barrage reed van 17 sec, Julia 
Kievits won op Picasso de tweede 
prijs in 18,6 sec en Lara Brusman 
werd derde op Until Then in 19,5 
sec. De rubriek 60-80 cm werd ge-
wonnen door Julia Kievits op Eu-

reka in 26,1 sec. De hoogste ru-
briek, de 80-100 cm werd na een 
hele spannende barrage gewon-
nen door Wouter Smits op Fifty in 
21 sec en Koen de Wolf werd op 
Disaronno tweede in 21,7 sec. Tot 
slot werd de jaarbeker uitgereikt 
en deze werd bij de manegepaar-
den gewonnen door Susan Buch-
li en bij de pensionpaarden door 
Matthijs Kelder. Zij hebben dit 
jaar van alle deelnemers in 5 wed-
strijden de hoogste scores be-
haald. (foto: Ineke Adema)

IJmuidense José van Waveren in 
Grande Finale Ouderen Songfestival
IJmuiden - Voor de eerste keer 
neemt José van Waveren uit 
IJmuiden deel aan het Ouderen 
Songfestival, het landelijke fes-
tival voor zangliefhebbers van 
55 en ouder, en meteen weet ze 
een plaats in de Grande Finale 
te veroveren. Zowel in de voor-
ronde als in de pre�nale die op 
27 oktober plaatsvond in Aan 
de Slinger in Houten overtuigde 
ze de jury met haar interpretatie 
van Bref, een lied van haar grote 

voorbeeld Barbara. ‘Een meesle-
pend lied met een heerlijke Fran-
se wals, en de boodschap dat 
men in het leven datgene krijgt 
wat men wenst, of dat nu goed 
is of slecht.’

Op zaterdagmiddag 7 decem-
ber mag Van Waveren Bref nog-
maals vertolken. Op het podium 
van het DeLaMar Theater doet ze 
net als 15 andere �nalisten een 
gooi naar de vakjuryprijs. Alle �-

nalisten worden begeleid door 
het Ouderen Songfestival Orkest 
onder leiding van artistiek leider 
en pianist Kees van Zantwijk. De 
presentatie van de Grande Fina-
le van de 28 editie van het Oude-
ren Songfestival is in handen van 
Dolly Belle�eur.

Toegangskaarten en informatie 
0900 - 10 10 202 | www.oude-
rensongfestival.nl. (foto: aange-
leverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Goos Personal training & 
coaching opent zijn deuren
IJmuiden - Je�rey en Kirsten 
Goos hebben deze week hun ei-
gen studio voor personal training 
geopend. Het IJmuidense echt-
paar heeft samen meer dan vijf-
tien jaar ervaring in de begelei-
ding van gedrag, training en voe-
ding. 

In de afgelopen tien weken heb-
ben ze, samen met familie en 
vrienden, keihard gewerkt om 
een studio op te leveren en het 
resultaat mag er zijn! 
Inmiddels zijn de deuren sinds af-

gelopen maandag geopend voor 
het publiek. In deze high-end per-
sonal training studio worden on-
der meer personal training, small 
group training, zwanger & mom-
my �t en techniektrainingen ge-
geven. 

Op zaterdag 23 november is de 
feestelijke opening van 15.00 tot 
18.00 uur aan de Kennemerlaan 
163 te IJmuiden. 
Je�rey en Kirsten hopen u daar 
die middag te verwelkomen! (fo-
to: aangeleverd)
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Nationaal Schoolontbijt op culturele 
wijze gevierd in stadsschouwburg
Velsen - In de week van 4 tot en 
met 8 november is de week van 
Het Nationaal Schoolontbijt. Het 
initiatief is ontstaan vanuit één 
missie: alle kinderen in Nederland 
gezond laten ontbijten. Op dins-
dag 5 november werd dit op cul-
turele wijze gevierd in de Stads-
schouwburg Velsen, gesponsord 
door de Vomar, Bakker Van Ves-
sem en het Rabo DichtbijFonds. 
Leerlingen van het Vellesan Col-
lege en het Tender College IJmui-
den kwamen ontbijten in de foy-
ers van het theater. Daarna volg-
de een energieke warming-up 
begeleid door de energizers 
(dansdocenten) van Danstheater 
AYA. Zo konden de leerlingen nog 
even lekker bewegen voordat zij 
de zaal in gingen voor dansvoor-
stelling Cleopatra (14+). Het werd 
een enerverende ochtend waarin 

zowel werd genoten van een ge-
zellig ontbijt, als van een inspire-
rende voorstelling. 
In Cleopatra geven Danstheater 
AYA en ZEP Theaterproducties 
een eigentijdse draai aan Shake-
speare’s historische tragedie An-
thony and Cleopatra. Cleopatra’s 
ijzeren wil en seksualiteit staan al 
eeuwenlang symbool voor onaf-
hankelijke vrouwelijkheid. Ze was 
lang geleden al een wereldleider, 

maar de combinatie van macht 
en vrouwelijkheid blijft lastig. De-
ze versie van het liefdesdrama 
is een rappe actuele bewerking 
met toneel, zang, dans en spo-
ken word. 

Het overgebleven eten van Het 
Nationaal Schoolontbijt in Stads-
schouwburg Velsen werd gedo-
neerd aan de Voedselbank Velsen. 
(foto’s: aangeleverd)

Eerste vrijeschool van Velsen 
gaat in 2020 van start

In het jaar waarin de vrijeschool 
het honderdjarig bestaan viert, 
worden voorbereidingen getrof-
fen om deze vorm van onderwijs 
ook in de gemeente Velsen vorm 
te geven. Romee Rem woont in 
deze gemeente en kwam tot de 
conclusie dat bij geen van de vijf 
vrijescholen in Haarlem voldoen-
de capaciteit is om haar dochter 
te kunnen plaatsen. Ze vertelt: ,,Ik 
ben wat rond gaan mailen en heb 
geïnformeerd of er andere vrije-
scholen in de buurt zijn. Toen 
hoorde ik van een ouderinitiatief 
in Castricum en dacht ‘Dat kan ik 
ook wel’, dus ben ik een groep op 
Facebook gestart.’’ Al snel werd 
het Romee duidelijk dat meer ou-

ders belangstelling hadden voor 
een dergelijk initiatief. Enige tijd 
later zocht ze contact met Atlant 
Basisonderwijs.

Floor Braet, directeur van basis-
school Het Kompas: ,,Het is voor 
ons een heel nieuw concept, 
waarvan we moesten bekijken 
hoe het past in het grotere ge-
heel. Wat willen de ouders? En 
hoe pakken we het precies aan? 
Kiezen we voor de traditionele 
manier, bijvoorbeeld zonder di-
gibord, of een wat modernere in-
steek? Aan het eind van de basis-
school moeten de leerlingen na-
tuurlijk wel goed kunnen uitstro-
men.’’ Cijfers laten overigens zien 

dat het niveau van de leerlingen 
na het doorlopen van een vrije-
school doorgaans gemiddeld wat 
hoger ligt dan bij het reguliere 
onderwijs. Dit beeld is echter wel 
enigszins vertekend, omdat de 
ouders die kiezen voor een vrije-
school vaak zelf ook al een ho-
gere opleiding hebben genoten. 
Een vrijeschool is opgezet vanuit 
de antroposo�sche levensstijl en 
kenmerkt zich door de holistische 
aanpak.

Juist die aanpak, waarbij een leer-
ling voor uitdagingen wordt ge-
steld en zelf initiatieven kan ont-
plooien, spreekt ook Sjoerdtje 
Rasmussens zeer aan. Zij heeft, 
net als Romee Rem, zelf kinde-
ren en werkt nu mee aan het op-
zetten van de nieuwe vrijeschool. 
,,Leren met hoofd, hart en han-
den, dat is de manier van wer-
ken op deze scholen. Er is veel 
aandacht voor natuur en creati-
viteit en de manier waarop naar 
het kind word gekeken is heel 
anders.’’ Begin 2020 start een ge-
combineerde kleuterklas voor 
kinderen van 4 en 5 jaar. Daarna 
komt er elk jaar een klas bij, tot-
dat een volwaardige school is 
ontstaan. Ouders die belangstel-
ling hebben voor deze nieuwe 
school kunnen op dinsdag 19 no-
vember om 20.00 uur de ouder-
avond bezoeken in het schoolge-
bouw aan de Heerenduinweg 41. 
Belangstellenden voor de ouder-
avond kunnen zich aanmelden 
via het e-mailadres waldorfaan-
zee@atlantbo.nl. Hier kunt u ook 
terecht voor meer informatie. 
(tekst/foto: Bos Media Services)

Velsen - Na de voorjaarsvakantie van 2020 gaat een nieuwe school 
van start, gebaseerd op het vrijeschoolonderwijs. De school, die 
de naam Waldorf aan Zee zal dragen, wordt onderdeel van At-
lant Basisonderwijs en krijgt een plek in het gebouw van basis-
school Het Kompas aan de Heerenduinweg 41. De oprichting van 
de nieuwe vrijeschool is ontstaan vanuit een ouderinitiatief.

Op de foto van links naar rechts: Floor Braet, Romee Rem en Sjoerdtje Ras-
mussens

Parels van Velsen beter belichten:
Citymarketing focust op verbinding
Velsen - In de Felison Cruise Ter-
minal werd op woensdag 30 ok-
tober een bijzondere netwerk-
bijeenkomst georganiseerd. Het 
bestuur van Stichting Citymar-
keting blikte terug op het eerste 
bestaansjaar en presenteerde de 
plannen voor de toekomst. On-
geveer tweehonderd vertegen-
woordigers van bedrijven, instel-
lingen, vrijwilligersorganisaties 
en het lokale bestuur waren aan-
wezig. De hele avond stond de 
term ‘verbinden’ centraal.

Vorig jaar werd Stichting Citymar-
keting opgericht om de promotie 
van Velsen over te nemen van de 
gemeentelijke organisatie. Per 1 
januari 2019 werd Friso Huizinga 
aangesteld als citymarketeer, hij 
liet woensdagavond in een pre-
sentatie zien wat er tot nu toe is 
bereikt. Er is onder meer gewerkt 
aan de naamsbekendheid en aan 
het draagvlak voor de citymarke-
ting, ook is gewerkt aan het met 
elkaar verbinden van verschillen-
de partijen. ,,Ik heb de netwerk-
momenten in mijn agenda van 
het afgelopen jaar even bij elkaar 
opgeteld, het waren er maar liefst 
115’’, vertelde Huizinga. Over het 
komende jaar zei hij: ,,Een zeer 
kansrijk jaar voor de gemeente 
Velsen.’’ Hij doelde onder meer 

op het feit dat in 2020 een aantal 
wedstrijden van het EK voetbal 
in Amsterdam zullen worden ge-
speeld en een Formule 1 race in 
Zandvoort wordt gehouden. ,,We 
krijgen Max Verstappen in onze 
achtertuin. Hoe kunnen we daar 
zo optimaal mogelijk van pro�-
teren?’’

De belangrijkste kans voor de ge-
meente Velsen om zich te kun-
nen pro�leren ligt echter in au-
gustus, wanneer diverse grote 
zeilschepen vanuit de hele we-
reld weer naar IJmuiden komen 
voor hun deelname aan het eve-
nement Sail Amsterdam. Stich-
ting Citymarketing wil in het ko-
mende jaar een campagne voe-
ren die van het voorjaar tot het 
najaar doorloopt. Daarbij wordt 
nog meer dan voorheen inge-
zet op online publicaties, Stich-
ting Citymarketing wordt hierbij 
ondersteund door vijf studenten 
van de opleiding creative busi-
ness, zij helpen mee om de parels 
van de gemeente Velsen nadruk-
kelijk uit te lichten. Burgemees-
ter Frank Dales vertelde na a�oop 
van de avond dat de term ‘parels’ 
hem  raakte, omdat juist die kijk 
op de gemeente hem destijds 
heeft doen besluiten om hier bur-
gemeester te worden. ,,Tijdens 

mijn sollicitatiegesprek heb ik let-
terlijk het woord ‘parels’ gebruikt, 
ik wilde er alles aan doen om het 
gevoel van trots in Velsen te sti-
muleren.’’

Gedurende de avond werd met 
vertegenwoordigers van diver-
se organisaties gesproken over 
thema’s als de IJmuidense ha-
ven, de promotie van het A-merk 
‘Vis uit IJmuiden’, de evenemen-
ten in de gemeente, de woning-
markt, kunst en cultuur, industrie 
en technologie. Eerder dit jaar 
baarde Stichting Citymarketing 
al opzien door met de grote wit-
te letters .IJmuiden door Amster-
dam te rijden en daar plekken te 
bezoeken waar veel toeristen ko-
men, zoals de Dam en het Muse-
umplein. ,,Wellicht gaan we vol-
gend jaar weer iets brutaals doen, 
maar dat moet nog worden be-
dacht’’, vertelde Friso Huizinga. 
Hij benadrukte dat alle partijen 
elkaar nodig hebben om de city-
marketing goed te kunnen ont-
wikkelen. Bestuursvoorzitter Bas 
Kuntz: ,,Ons doel van deze avond 
was dan ook om allemaal clubs, 
die normaal gesproken nooit bij 
elkaar komen, samen te bren-
gen. Dit is een avond geworden 
met een doelgroep die uniek is.’’ 
(tekst/foto: Bos Media Services)

Aan het einde van het o�ciële gedeelte kregen burgemeester Frank Dales en wethouder Jeroen Verwoort de 
eerste exemplaren uitgereikt van het nieuwe .IJmuiden magazine. Links bestuursvoorzitter Bas Kuntz, tweede 
van rechts bestuurslid Ineke van der Geest

Toekomst pand Witte Theater 
nog altijd onzeker
Velsen - Het pand aan de Ka-
naalstraat 257, waarin voorheen 
het Witte Theater was gevestigd, 
staat nog altijd leeg. Als het aan 
projectontwikkelaar JSB Stolk 
Bouw en Ontwikkeling BV ligt, 
komt er een hotel met restau-
rant en wellnessfaciliteiten op de-
ze plek, maar het proces heeft wel 
de nodige vertraging opgelopen.

Die vertraging is deels veroor-
zaakt doordat de tweede par-
tij, Bik en Arnold BV, uit het pro-
ject is gestapt. Het terrein naast 
het pand is van Rijkswaterstaat 

en moet worden gehuurd om vol-
doende parkeergelegenheid te 
kunnen realiseren. Hiervoor zijn 
huurvoorwaarden opgesteld, 
waarbij men uitgaat van een pe-
riode van tien jaar, daarna volgt 
steeds een verlenging met vijf 
jaar. Voor Bik en Arnold BV bood 
dit volgens burgemeester en wet-
houders onvoldoende zekerheid, 
waarna het partnerschap met JSB 
Stolk Bouw en Ontwikkeling BV 
werd ontbonden. Laatstgenoem-
de partij heeft nog altijd vertrou-
wen in het plan en gaat gestaag 
verder met het proces. Op basis 

van de ondertekende koopover-
eenkomst is het bedrijf nu druk 
bezig om samen met een ontwik-
kelpartner en een hotelexploitant 
alle bouwtechnische onderzoe-
ken uit te voeren en door te re-
kenen. 
De bedoeling is om voldoende 
�nanciering te verkrijgen en de 
aanvraag voor een omgevings-
vergunning in te dienen. Die aan-
vraag moet er uiterlijk in juni vol-
gend jaar liggen. 
Eind week 50 van dit jaar verloopt 
de ontbindende voorwaarde voor 
het verkrijgen van �nanciering.

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-1234567
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-1234567Te koop:

4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-1234567
Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-1234567
Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-1234567

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

Tel. 06-1234567
Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-12345670
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-1234567Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

Tel. 06-123456Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaal-
tjes die de nieuwsgierigheid wekken. Arita Immerzeel neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de 
loep’. Haar oog viel deze week op:

Twee kabaaltjes, die om één en 
dezelfde verloren trouwring blij-
ken te gaan. Het betreft een geel-
gouden gladde trouwring met de 
inscriptie : 5-4-1980 Bertus 30-10-
1981
Marjo (58 jaar) vertelt dat zij nu 
nog niet weet, hoe zij hem kwijt 
is geraakt. Zij heeft boodschap-
pen gedaan bij Albert Heijn aan 
het Dudokplein. Voor zover zij 
het zich kan herinneren, had zij 
de ring toen nog om. Zij is daarna 
over de Lange Nieuw gelopen, op 
weg naar een verjaardagsfeest-
je aldaar. Eenmaal daar aangeko-
men merkte zij voor het eerst, dat 
de ring weg was. Hoe het heeft 

kunnen gebeuren, dat is en blijft 
de grote vraag. Het houdt haar 
sindsdien bezig. Okee, zij is iets 
afgevallen en haar vingers zijn 
wat dunner geworden. Maar dat 
de ring er zomaar af zou vallen? 
Nee, dat is totaal onverwacht. Zij 
is eerder die dag ook nog wel in 
een andere supermarkt geweest 
in Zeewijk. Misschien is zij de ring 
toch toen al verloren? Na 39 jaar 

dragen is de ring van grote emo-
tionele waarde voor haar. En wat 
vindt haar man Bertus ervan? Tja, 
hij is zelf zijn trouwring ook al 
twee keer verloren, dus wat kan 
hij ervan vinden? 
Overigens is zijn ring als door een 
wonder al twee keer teruggevon-
den. Marjo hoopt natuurlijk dat zij 
hetzelfde wonder ook mag gaan 
ervaren! Foto aangeleverd.

Verloren:
In IJmuiden: trouwring (dames) met 
inscriptie
Tel. 0255-534822

Verloren:
Gouden trouwring (dames) met 
inscriptie, kwijtgeraakt rond 12 
oktober waarschijnlijk in IJmuiden.
Tel. 06-14471526
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Dorcas Voedselactie
Velsen - Voor de 24ste keer houdt 
Dorcas een voedsel actie voor de 
allerarmsten in Oost- Europa. 
Op zaterdag 9 november staan 
vrijwilligers bij de Deka in Velser-
broek en de Deka in Zeewijk om 
aan het winkelend publiek bood-

schappenlijstjes uit de delen. 

Van deze artikelen worden pak-
ketten gemaakt en eind dit jaar 
zorgt het Dorcas transport ervoor 
dat het daar komt, waar het het 
hardst nodig is.

IVN-strandexcursie rond Zuidpier IJmuiden

IJmuiden - IVN Zuid-Kennemer-
land organiseert op zondag 10 
november een leuke natuurex-
cursie op het strand van IJmui-

den. 
Het strand van IJmuiden is het 
breedste strand van Noord-Hol-
land. Hier is dan ook altijd wel 

iets te zien of te vinden, zeker 
in de herfst! Bij storm wordt de 
zeebodem omgewoeld en enke-
le dagen later is het strand be-

Themabijeenkomsten:
Mensen van de Weg
IJmuiden - Onder de titel ‘Men-
sen van de Weg’ start op maan-
dag 11 november een reeks bij-
eenkomsten in de Engelmundus-
kerk aan de Wilhelminakade 117 
in IJmuiden. 
Gedurende deze bijeenkomsten 
spiegelen de deelnemers hun le-
vensweg aan die van Jezus uit Na-
zareth. Mensen kunnen verdwa-
len, mensen kunnen hun weg 
vinden. Dat laatste willen de ini-
tiatiefnemers in de loop van de-
ze winter samen proberen. Ze no-
digen iedereen van harte uit met 
hen mee op zoek te gaan. Waar-
om alleen Jezus’ levensweg? Is 
dat niet beperkt? ,,Het is inder-

daad smal, maar ook bijzonder 
diep. Daarom hebben wij voor 
deze weg gekozen’’, laat men we-
ten. Op 11 november start de 
eerste bijeenkomst om 18.45 
uur met een maaltijd. Op deze 
avond wordt ook besproken hoe 
en wanneer de volgende bijeen-
komsten zullen zijn. Wie op de 
eerste avond verhinderd is, kan 
ook op een later moment instro-
men. Het is wel de bedoeling dat 
men zich altijd vooraf voor deel-
name aanmeldt. Hiervoor kan 
worden gebeld naar nummer 
06 15655684 of een bericht naar 
munchharald@gmail.com wor-
den gestuurd. (foto: aangeleverd)

Mooie gift voor 
OC Zeestroom
IJmuiden - Bianca van Veen van 
Otiummassage heeft een be-
drag van 250 euro overhandigd 
aan Ontmoetingscentrum Zee-
stroom. Elk jaar kiest ze zelf een 
goed doel uit, waaraan ze gedu-
rende een aantal werkdagen een 
deel van haar opbrengst aan do-
neert. ,,Daar ik in het verleden da-
gelijks te maken had met OC Zee-
stroom was mijn keus snel ge-
maakt”, vertelt ze. Het ontmoe-
tingscentrum aan het Zeewijk-
plein is een plek voor mensen 
met een haperend brein.

Elke klant die in de eerste week 
van oktober bij Bianca kwam voor 
een massage hielp mee aan het 
verhogen van het gedoneerde 
bedrag. Daarnaast was er een gift 
van een vaste, inmiddels overle-
den, klant. Ook stond er een fooi-
enpot op de toonbank; dit alles 
samen, bracht het mooie eindbe-
drag bij elkaar. Bij OC Zeestroom 
wordt het bedrag voorlopig nog 
niet besteed, er wordt gespaard 

voor een grotere aanschaf, waar 
alle mensen die bij OC Zeestroom 
komen iets aan zullen hebben. Bi-
anca van Veen heeft in haar ac-
tieweek ook een ochtend, geheel 
belangeloos, handmassages ge-
geven aan de deelnemers van 
OC Zeestroom. Hiervoor richtte 
ze in het ontmoetingscentrum 
een special ruimte in, waar men-
sen eens konden ervaren wat een 
handmassage inhoudt. De men-
sen genoten zichtbaar van de-
ze verwennerij. In OC Zeestroom 
worden op werkdagen tussen 
10.00 en 16.00 uur veel activitei-
ten aangeboden die ervoor moe-
ten zorgen dat de bezoekers zich 
op hun gemak voelen. 

Er is nog voldoende ruimte voor 
deelname, belangstellenden kun-
nen vrijblijvend eens komen kij-
ken aan het Zeewijkplein 262 of 
contact opnemen (023 8910503 
/oc.zeestroom@zorgbalans.nl) 
voor nadere inlichtingen. (foto: 
aangeleverd)

Lotgenotengroep rouw
IJmuiden - Voor mensen die 
graag willen praten over het ver-
lies van hun partner met mensen 
die weten waar het over gaat is er 
een ‘Lotgenotengroep rouw’. Een 
klein groepje mensen komt eens 
per maand bij elkaar om te praten 
en elkaar te steunen. Het Sociaal 
Wijkteam en Socius ondersteu-
nen deze groep. 
Bent u geïnteresseerd, kom dan 
op dinsdag 12 november van 
10.00-11.00 uur naar Buurtcen-

trum De Spil (Frans Halsstraat 29) 
in IJmuiden. De bijeenkomsten 
zijn vrijblijvend en kosteloos. Wilt 
u meer informatie of bent u wel 
geïnteresseerd maar net de 12e 
verhinderd? Neemt u dan con-
tact op met Elisabeth Hoekstra 
(Sociaal Wijkteam) 06-83231221/
ehoekstra@swtvelsen.nl of Mar-
git Kooter (Socius) 088-8876900/
mkooter@socius-md.nl. Of kom 
op de volgende datum: 10 de-
cember.

Tijdens feestdagen:
Extra aandacht voor 
hoogsensitieve kinderen
Santpoort - De laatste maanden 
van het jaar zijn voor veel kin-
deren extra spannend. Dat be-
gint al op 11 november met Sint 
Maarten. Hoog sensitieve kinde-
ren zijn extra gevoelig voor licht, 
geluid, drukte en sfeer. Ze trek-
ken zich soms terug bij drukte 
omdat ze snel overprikkeld ra-
ken. 

Ongeveer twintig procent van al-
le mensen is hoog sensitief, maar 
hoe herken je een hoog sensi-
tief kind? Marja Ruijgvoorn, kin-
dercoach van de praktijk Open-
hartig, is ervaringsdeskundi-

ge. Ze heeft zelf een hoog sen-
sitieve dochter en ontdekte dat 
leerkrachten de signalen vaak 
niet herkennen, omdat ze dicht-
bij ADHD liggen. Via haar werk 
kwam de opleiding ’Kinder-
coach’ in beeld en uiteindelijk 
startte ze zelf een eigen praktijk. 

Omdat Marja andere ouders 
voor een verkeerde diagnose wil 
behoeden, adviseert ze graag 
over hoog sensitiviteit. Kijk op 
www.kindercoach-openhartig.
nl voor meer informatie of bel: 
06 44624662. (foto: Hanneke 
Bloem)

Kleding- en speelgoedbeurs
IJmuiden - Vrijdag 8 november 
van 15 tot 17.30 uur organiseert 
basisschool De Vliegende Hollan-
der weer haar kinderkleding- en 

speelgoedbeurs. 
De entree is gratis, er is geen 
pin aanwezig. Het adres: Casem-
brootstraat 58.

dekt met dieren die kort daar-
voor nog in het zand ingegraven 
waren. Er spoelen wormen, slak-
ken en kreeftachtigen aan, zoals 
het goudkammetje en het here-
mietkreeftje, maar er zullen ook 
schelpdieren te zien zijn, als de 
grote strandschelp en de kok-
kels.
Wie eens lekker wilt uitwaaien 
en interessante dingen te we-
ten wil komen over het strand is 
van harte welkom. Een leuke ac-
tiviteit voor jong èn oud. Warme 
kleding en goede loopschoenen 
worden aangeraden.

Vooraf aanmelden is gewenst via 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. Deelname is gratis. De 
groep verzamelt om 11.00 uur 
bij de jachthaven Seaport Marina 
IJmuiden (nabij Kennemerboule-
vard 540), eindpunt van bus 382. 
De excursie zal ongeveer ander-
half uur duren. 

Aanmelden en meer informatie 
via www.np-zuidkennemerland.
nl of tel. 023-5411123. (foto: aan-
geleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

Initiatief Vrouwen voor Vrede IJmond
Vredesboom in Beverwijk
Regio - Op zaterdag 16 novem-
ber om 12.00 uur zal  burgemees-
ter M.E, Smit, Mayor for Peace,  
een vredesboom onthullen. Deze 
vredesboom is bedoeld als sym-
bool  voor vrede, voor een nucle-
air vrije wereld en voor het leven 
op aarde. 
De boom met plaquette staat op 
de Breestraat ter hoogte van C&A 
op de plek waar 10 jaar lang een 
stiltekring plaatsvond tijdens het 
Internationaal Decennium voor 
een cultuur voor Vrede en Ge-
weldloosheid. 
Op verzoek van Vrouwen voor 
Vrede IJmond hebben burge-
meesters in de IJmond zich in 
2008 aangesloten bij de wereld-
wijde organisatie van Mayors for 
Peace.  Mayors for Peace werd in 
1982 opgericht tijdens een speci-
ale VN Zitting over Ontwapening 
door de burgemeesters van Hi-
roshima en Nagasaki met als doel 

een nucleair vrije wereld te berei-
ken in 2020. Inmiddels zijn er we-
reldwijd  7.847 burgemeesters lid 
van Mayors for Peace waarvan  
152 in Nederland.
Vrouwen voor Vrede IJmond is 
sinds 1982 actief.  Het plan om 
kruisraketten te plaatsen bracht 
hen op de been. Sinds die tijd vra-
gen de vrouwen  op diverse ma-
nieren aandacht voor ontwape-
ning en geweldloze con�ictop-
lossingen.
Rondom de onthulling van de 
vredesboom, op deze Internati-
onale dag voor Verdraagzaam-
heid, wordt een gedicht voorge-
dragen en is er muziek van Piet 
Hein Eikel samen met Loes Meer-
dink en Carla Seelemeijer.  De bij-
eenkomst wordt afgesloten met 
een stiltekring waarin 10 minuten 
wordt stilgestaan bij de Vrede en 
Verdraagzaamheid.
Iedereen is van harte welkom!
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Herdenkingsdienst 
gevallenen op zee
Velsen - Op 17 november worden 
in de Nieuwe Kerk in IJmuiden de 
gevallenen op zee herdacht. In 
een speciale dienst wordt stil ge-
staan bij de mensen die zich in 
hebben gezet voor de vrede, wel-
vaart en veiligheid in Nederland 
en daarbij het leven hebben ver-
loren. De dienst begint om 15.30 
uur, het adres is Kanaalstraat 250.

Het zeevarende beroep is nog al-
tijd één van de gevaarlijkste ter 
wereld. Daarbij bestaat altijd de 
mogelijkheid dat in tijden van 
oorlog de Nederlandse handels- 
en visserijvloot onder het gezag 
van de Koninklijke Marine komt 
te vallen. In de tweede wereld-
oorlog is gebleken hoe noodza-
kelijk deze ingreep kan zijn. Nie-
mand minder dan Winston Chur-
chill, de premier van Engeland in 
die tijd, heeft aangegeven dat de 
bijdrage van de koopvaardij be-
slissend is geweest voor de over-
winning.

De zee eist zijn tol ook na de oor-
log. Zo zijn er 10 IJmuidenaren 
omgekomen bij de ramp met de 
Catharina Duyvis. Bij een tragisch 

ongeval met de kotter Larissa 
verloor opnieuw ie-mand uit de-
ze vissersplaats zijn leven. In 2001 
voer de Victory bij IJmuiden het 
zeegat uit om nooit meer terug 
te keren. 

 Traditiegetrouw worden de man-
nen in een kerkdienst herdacht 
met woorden, muziek en stilte.
Om de eenheid van de kerken te 
benadrukken zijn er verschillen-
de voorgangers. Pastor Münch 
vertegenwoordigt de Oud-Ka-
tholieke Kerk, dominee Haasnoot 
de Protestantse Kerk in IJmuiden 
en dominee Rasser het Zeemans-
huis in Amsterdam. Het Zaans In-
ter-kerkelijk Mannenkoor zal toe-
passelijke liederen ten gehore te 
brengen en de Zaanse havenwet-
houder Gerard Slegers zal een 
herdenkingstoespraak houden. 

De Nieuwe Kerk is niet alleen een 
prachtig gebouw met mooie or-
gels, er is ook in ruime mate gra-
tis parkeergelegenheid voor han-
den. 
Iedereen die belangstelling heeft 
voor de zeevaart is van harte wel-
kom. 

Informatiepunt 
Sociaal Wijkteam
Velsen - Het Sociaal Wijkteam Vel-
sen is er voor u. Heeft u een vraag 
over zorg, welzijn, wonen, �nan-
ciën of vrije tijdsbesteding en 
weet u het antwoord niet? Kom 
dan eens bij het Sociaal Wijkteam 
Velsen langs tijdens het informa-
tiepunt. Daar zitten medewer-
kers klaar om samen met u het 
antwoord op uw vraag te vinden. 
Mocht het nodig zijn, dan maken 
ze met u een afspraak (voor een 
huisbezoek). 
Sociaal Wijkteam IJmuiden 

Noord-Zuid zit elke donderdag in 
de Bibliotheek Velsen aan het Du-
dokplein 16 van 11.00 tot 12.00 
uur. 
Naast dit informatiepunt zijn er 
nog twee andere in Velsen: in 
Velserbroek elke dinsdag 12.00 
- 13.00 uur bij Stichting Buiten-
gewoon, Galle Promenade 70 en 
in Velsen-Noord elke woensdag 
11.30 - 12.30 uur in Wijkcentrum 
De Stek, Heirweg 2. U kunt vrij-
blijvend langskomen. De dienst-
verlening is gratis.

Concert Haarlems Amateur Symfonie Orkest (HASO)
Regio - Zondag 17 november 
2019 om 15.30 uur geeft het Haar-
lems Amateur Symfonie Orkest 
(HASO) een oncert in de Groen-
marktkerk , Nieuwe Groenmarkt 
14 in Haarlem. In samenwerking 
met het Oratoriumkoor Kenne-
merland (OKK) en onder leiding 
van Annelies Smit. Kaartverkoop 
aan de deur. Kinderen tot en met 
12 jaar gratis, van 13 tot 18 jaar 

€7,50, volwassenen €12,50.

Gespeeld worden: een leven voor 
de Tsaar van Glinka, Sinfonia van 
Vorisek, Psalmen 42 en 115 van 
Mendelssohn, Bacchanale van C. 
Saint-Saens en An American in Pa-
ris van Gershwin.
Het HASO is opgericht in 1932. 
Het orkest repeteert elke woens-
dagavond in de muziekschool 

Bloemendaal. Het is een orkest 
waarbij naast muzikaliteit ook 
gezelligheid een belangrijk as-
pect is. Naast de jaarlijkse con-
certen in Haarlem reist het orkest 
ook af naar het buitenland, zoals 
Frankrijk, Engeland en Duitsland. 
In 2020, het jaar van Beethoven, 
zal er een samenwerkingsproject 
plaatsvinden met Den Helder en 
Texel en reist het orkest voor een 

weekend af naar Texel. Onze diri-
gent, Annlies Smit, speelt hierin 
een belangrijke rol. We spelen re-
gelmatig samen met andere Haar-
lemse koren, zoals het Weiland En-
semble en het OKK. 

Een keer meespelen? Kijk voor 
meer informatie op de website 
www.haso-orkest.nl. (foto: aange-
leverd)

Lekker sporten in de kerstvakantie
Regio - Kinderen vanaf twee jaar 
kunnen tijdens de kerstvakantie 
deelnemen aan een super gaaf 
sportevenement in het Kenne-
mer Sportcenter aan de IJsbaan-
laan 4a. Op zondag 22 en maan-

dag 23 december wordt de 21e 
editie van de Sport-In Fun Expe-
rience gehouden met heel veel 
clinics, glow-in-the-dark sporten 
en de levende versie van het po-
pulaire videospel Fortnite.

Voor de kinderen van 2 tot en 
met 4 jaar is er een Mini Sport-
In van 09.45 tot 12.00 uur met 
(naar keuze) judo, hockey, voet-
bal, peutergym en dansen. Ook 
wordt voor deze groep een ei-

TikTakSlaap (2+) biedt 
zinvol kindertheater
Regio - Op zaterdag 9 november 
speelt actrice Lotte Vogel het stuk 
‘TikTakSlaap’ voor kinderen van-
af 2 jaar in Verhalenhuis Haar-
lem aan de Van Egmondstraat 7. 
In deze voorstelling wordt het 
thema ‘bang zijn in het donker’ 
prachtig speels aan de kinderen 
overgebracht.
Zinvol theater voor hele jonge 
kinderen blijkt een groot succes 
te zijn in Verhalenhuis Haarlem. 
Bijna iedere Haarlemmer kent 
wel de peuter/kleuter kerstmusi-
cals waar al vijftien jaar honder-
den bezoekers op afkomen, maar 
ook de professionele producties 
die er in de afgelopen anderhalf 
jaar geprogrammeerd waren, zijn 
steevast uitverkocht. In ‘TikTak-

Slaap’ tovert Lotte Vogel een la-
dekast om tot een huis vol verras-
sende kamers en verdiepingen. 
Met een kleine pop, mooie beel-
den en hilarische geluiden speelt 
ze het verhaal van Pop die bang is 
in het donker en Mama die maar 
niet aan zichzelf toekomt. Een 
grappige, lieve en vaak herken-
bare voorstelling voor piepjong 
en stokoud. TikTakSlaap speelde 
onder meer op Oerol, de Parade 
en het Silk Road Festival te Xi’an 
- China. De Theaterkrant recen-
seerde: ,,Van begin tot eind fas-
cinerend.” De voorstelling begint 
om 10.30 uur en kaarten à 8,50 
euro kunnen via www.verhalen-
huishaarlem.nl gereserveerd wor-
den.

Heel Noord-Holland sluit aan op Meld 
Misdaad Anoniem
Regio - De provincie Noord-Hol-
land streeft ernaar de eerste pro-
vincie te zijn waarin alle gemeen-
ten zijn aangesloten bij het net-
werk van Meld Misdaad Ano-
niem. De provincie Noord-Hol-
land vraagt alle Noord-Hollandse 
gemeenten om mee te doen en 

biedt de gemeenten aan om de 
aansluitkosten bij Meld Misdaad 
Anoniem (M.) te betalen. Hier-
voor hebben de commissaris van 
de Koning, Arthur van Dijk, en de 
burgemeester van Velsen, Frank 
Dales, en de directeur van Meld 
Misdaad Anoniem, Michaël van 

Straalen, vandaag een convenant 
ondertekend.
Bij Meld Misdaad Anoniem kun-
nen inwoners en ondernemers 
anoniem zaken melden, waarvan 
zij vermoeden dat er criminele of 
kwade bedoelingen in het spel 
zijn. De meldingen lopen uiteen 

Van links naar rechts: Frank Dales, Arthur van Dijk en Michaël van Straalen (foto: Provincie Noord-Holland)

gen kleinere funhal ingericht 
met leuke luchtkussens speci-
aal voor hun leeftijd. Dagkaarten 
voor de Mini Sport-In kosten 6 
euro in de voorverkoop en 8 eu-
ro aan de deur, inclusief toegang 
tot de funhal. Het is ook mogelijk 
om alleen de funhal te bezoeken, 
zonder deel te nemen aan de cli-
nics. In dat geval kost een toe-
gangskaart 5 euro. Voor kinde-
ren van 5 tot en met 12 jaar geldt 
een entreeprijs van 10 euro in 
de voorverkoop en 12 euro aan 
de deur. Zij kunnen onder meer 
deelnemen aan de spectaculai-
re Airjump, ook wordt één van 
de sporthallen omgetoverd tot 
een ‘glow in the dark’ sporthal. 
Belangrijk hiervoor is wel dat de 
kinderen sportkleding aantrek-
ken met kleuren die goed opval-
len in het blacklight, zoals wit, fel 
roze, knal geel, gif groen of �uor 
blauw. Kinderen met een beper-
king zijn ook welkom om nieuwe 
sporten te ontdekken. 

De Sport-In Fun Experience biedt 
een mooi programma van aan-
gepast sporten aan.  Kinderen 
die mee willen doen aan dit pro-
gramma kunnen hun toegangs-
kaart alleen bestellen in de voor-
verkoop voor 7,50 euro. Kijk op 
www.sportindewijk.nl voor ove-
rige informatie en het reserveren 
van kaarten. (foto: aangeleverd)

van geweld, drugshandel en dief-
stal tot radicalisering, fraude en 
milieucriminaliteit.
Gelijkwaardige informatiepositie
Arthur van Dijk, commissaris van 
de Koning in Noord-Holland: ,,Ik 
vind het belangrijk om gezamen-
lijk als Noord-Holland een vuist te 
maken. Hoe collectiever we deel-
nemen, des te krachtiger wij ons-
zelf maken bij de bestrijding van 
criminaliteit en ondermijning. 
Het is belangrijk dat de burge-
meesters beschikken over een 
gelijkwaardige informatiepositie.’’
De melding wordt alleen doorge-
stuurd naar de politie en ande-
re opsporingsdiensten als deze 
concreet is en de anonimiteit van 
de melder kan worden gewaar-
borgd. Maar ook voor gemeen-
ten kan de informatie nuttig zijn. 
Gemeenten ontvangen deze sig-
nalen, bijvoorbeeld over fraude 
met uitkeringen of ondermijning, 
alleen als zij zijn aangesloten op 
het netwerk van Meld Misdaad 
Anoniem.
Burgemeester Frank Dales: ,,Ik 
vind het van groot belang dat we 
deze vorm van criminaliteit op-
sporen en aanpakken. Dat kun-
nen politie en gemeente niet al-
leen. We hebben daarbij de ogen 
en oren van onze inwoners hard 
nodig.’’
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Nederlaag voor VV IJmuiden
De topper tegen de amateurs van 
Olympia Haarlem was er een voor 
de koppositie. Olympia was in het 
eerste half uur duidelijk de bete-
re ploeg, dus dat de stand na een 
half op 0-3 stond was niet raar. Dat 
IJmuiden de doelpunten vrij ge-
makkelijk weggaf was ook een ge-
geven. Het was Raoul van de Berg-
he die in de 44ste minuut nog 1-3 

kon maken. Na de rust was het we-
derom de ploeg van Olympia die 
wist te scoren. Met 1-4 was dui-
delijk dat voor IJmuiden de kan-
sen verkeken waren. De ploeg 
probeerde het nog wel en Olym-
pia nam wat gas terug. De 2-4 van 
Floyd Hille was nog een mooie op-
steker. IJmuiden zette wel aan met 
nog vijftien minuten te gaan en 

het was Milan van Essen die in de 
90ste minuut zwaar nog 3-4 maak-
te. De stand was daarmee weer 
redelijk, maar het verschil was te 
groot. Aanstaande zaterdag speelt 
IJmuiden weer thuis tegen Flamin-
go’s om 14.30 uur. Voor de volgen-
de bekerronde speelt IJmuiden op 
16 november thuis tegen Purmer-
steijn om 14.30 uur.

Telstar zet ongeslagen status voort
Na een gelijkspel tegen TOP Oss 
en overwinningen op Almere City 
FC, Helmond Sport en Koninklij-
ke HFC (beker) wordt ook Jong FC 
Utrecht aan de zegekar gebon-
den: 2-0. Door dit resultaat is Tel-
star naar de 7e plaats op de rang-
lijst geklommen. 

Voor aanvang van het duel wordt 
aanvoerder Frank Korpershoek in 
de bloemetjes gezet. De routinier 
speelde vorige vrijdag tegen Hel-
mond Sport zijn 350e competitie-
wedstrijd in het Telstartenue.

In de 8e minuut staat het bijna 
0-1. Na balverlies in de Velsen-
se verdediging heeft Rida El Bar-
jiji alle vrijheid om het leer in te 
schieten. Met een goede red-
ding voorkomt Anthony Swolfs 
een vroege achterstand. Elf mi-
nuten later is het aan de andere 
kant van het speelveld wel raak. 
Benaissa Benamar begint aan een 
solo, komt ver en haalt doeltref-
fend uit: 1-0. Halverwege de eer-
ste helft moet Anthony Swolfs ge-
strekt richting de paal. Zijn vin-
gertoppen voorkomen de gelijk-
maker van Hicham Ache� ay. Ze-
ven minuten verder scheert de 
bal uit een vrije trap van Hicham 
Ache� ay langs het doel. In de 40e 
minuut trekt de ploeg van trai-
ner/coach René Hake ten aan-
val. Eerst trapt Anthony Beren-
stein over de bal. Daarna gaat An-
thony Swolfs langs de bal. Geluk-
kig kunnen de Utrechtenaren van 
deze fouten in de Telstarverdedi-

ging niet pro� teren. Telstar haalt 
met een 1-0 voorsprong de rust.
Na rust start Telstar sterk. Kan-
sen zijn er voor Ilias Bronkhorst 
en Elayis Tavsan. In de 54e mi-
nuut verdubbelt Telstar de voor-
sprong. Een vrije trap van Sven 
van Doorm komt voor de voeten 
van Reda Kharchouch. De spits 
geeft het laatste zetje: 2-0. Drie 
minuten later zet Odysseus Vela-
nas met een steekpass Jonas Ar-
weiler vrij. Als een duveltje uit 
een doosje is daar Frank Korpers-
hoek. Met een perfecte sliding 
voorkomt hij de aansluitingstref-
fer. In de 60e minuut wordt Elay-
is Tavsan binnen de krijtlijnen 
ten val gebracht. Strafschop! Niet 
dus. Scheidsrechter Blank legt de 
bal net buiten de zestien. Antho-
ny Berenstein schiet het leer in de 
handschoenen van de goalie. In 

de resterende tijd gebeurt er wei-
nig meer. Pas als Rashaan Fernan-
des het veld betreedt, trekt Tel-
star weer ten aanval. De inval-
ler krijgt twee kansen. De eerste 
schiet hij voorlangs. Bij de twee-
de wint De Keijzer de strijd. Na de-
ze vier minuten � uit scheidsrech-
ter Blank voor het einde van het 
duel. (Ttekst: Marja Korbee, foto’s: 
www.1963-pictures.nl)

Opstelling Telstar: 1. Anthony 
Swolfs, 6. Frank Korpershoek, 7. 
Elayis Tavsan (85e min. 15. Ras-
haan Fernandes), 9. Reda Khar-
chouch (90e min. 29. Glynor Plet), 
11. Anthony Berenstein, 13. Ilias 
Bronkhorst, 14. Marcus McGuane, 
17. Sven van Doorm, 18. Benaissa 
Benamar, 21. Anass Najah en 25. 
Shayne Pattynama (84e min. 5. 
Redouan El Yaakoubi). 

Velsen verliest van Leonidas
Het Rotterdamse Leonidas, in 
1909 opgericht als zondagvereni-
ging, beschikt daarnaast behal-
ve over een zaterdagafdeling ook 
over enkele zaalvoetbalteams. In 
2012 won Leonidas als de eerste 
Rotterdamse club in de geschie-
denis de landelijke KNVB-beker. 
Dan de wedstrijd: met één punt 
achterstand zou een overwin-
ning voor Velsen meer dan  wel-
kom zijn.

Ondanks een herfstige zondag 
was het publiek massaal naar 
Sportpark Driehuis gekomen 
voor deze belangrijke wedstrijd. 
Velsen opende met een prima 
voorzet van Zeno van Ooijen op 
Sebastiaan Scholten die zijn kop-
bal net naast zag gaan. Snel werd 
echter duidelijk dat dit geen mak-
kelijke middag zou worden voor 
Velsen. Een vlijmscherpe aanval 
van de Rotterdammers werd net 
gemist door Eren Yidizturan. Tien 
minuten later: spitsuur voor de 
neus van Nino Pels. Tot drie keer 
toe werd de bal ingeschoten en 
weggewerkt, maar de vierde keer 
was het wel raak. Youssef Ajghouf 
kreeg de bal voor de voeten: 0-1. 
Velsen had grote moeite met de 
Rotterdammers: een fysiek ster-
ke en snelle ploeg die bovendien 
goed voetbal op de grasmat leg-
de. Vandaag had Velsen daar on-
voldoende antwoord op. Als de 

vleugelverdedigers van Velsen er 
al door kwamen waren de voor-
zetten te scherp en een makke-
lijke prooi voor de uitstekende 
doelman José dos Reis. Eigenlijk 
kreeg Velsen voor de rust geen 
enkele kans om de stand in even-
wicht te brengen. Dat er door de 
gasten maar één keer werd ge-
scoord was vooral te danken aan 
de verdediging van Velsen die als 
gebruikelijk goed bij de les was 
tot……. enkele seconden na de 
thee: een gave voorzet van Diego 
Liefden op de geheel vrijstaan-
de Assad el Harti die de bal onbe-
reikbaar voor Nino Pels in de krui-
sing kopte: 0-2. Een deel van het 
publiek was nog bezig de kantine 
te verlaten. Velsen probeerde de 

draad op te pakken, maar de aan-
vallen werden al vroegtijdig in de 
kiem gesmoord. Een tre� er voor 
Leonidas lag meer voor de hand 
maar Assad el Harti kopte net 
naast. Deze aanvaller bleef een 
handenbinder voor de defensie 
van Velsen. Tussen twee man was 
hij weer koppend gevaarlijk maar 
dit keer landde de bal op het dak 
van het doel. Vandaag zat het er 
niet in voor de mannen van Mar-
tin Haar. Leonidas was gewoon 
beter. Walid Benhaddi, ingevallen 
voor Patrick Castricum, moest he-
laas al snel uitvallen met een ont-
zette schouder. Hopelijk valt het 
mee met de blessure. Volgende 
week JOS/Watergraafsmeer uit. 
(foto: Frans van der Horst)

Telstar krijgt Ajax op bezoek!
Telstar krijgt in de tweede ron-
de van het toernooi om de KNVB-
beker bezoek van Ajax. De huidi-
ge bekerhouder bezoekt het Ra-
bobank IJmond Stadion half de-
cember. Dat werd duidelijk uit 
de loting, die afgelopen zaterdag 

plaatsvond. De bekerwedstrij-
den worden op 17, 18 en 19 de-
cember gespeeld, op welke da-
tum de wedstrijd in Velsen-Zuid 
zal plaatsvinden, wordt later be-
kend gemaakt. 
Via de eigen website laat Telstar 

weten dat het geen zin heeft om 
de club te benaderen over de 
kaartverkoop. Hierover zal in een 
later stadium meer duidelijkheid 
worden gegeven, de club is daar-
bij ook afhankelijk van informatie 
vanuit de KNVB.

Stormvogels vliegt sneller en beter dan Reigers Boys
In de thuiswedstrijd tegen Reiger 
Boys uit Heerhugowaard bleek 
duidelijk, dat Stormvogels meer 
de vliegkunst beheerste dan haar 
eveneens gevleugelde tegen-
stander, want na ruim 90 minuten 
stond een eindstand van 3-1 op 
het scorebord. En van deze over-
winning viel niets af te dingen ge-
zien het overwicht, met het gemis 
van vele kansen tot gevolg, vooral 
voor de rust. Door deze overwin-
ning is Stormvogels weer terug in 
het linkerrijtje.
Trainer Sjaak Lettinga kon geen 
beroep doen op een vijftal spe-
lers; hun vervangers deden het 
goed tot uitstekend. Na ruim een 
minuut leek Stormvogels reeds 

de leiding te nemen. Op links 
werd Patrick Krop in de diepte ge-
stuurd, omspeelde doelman Juli-
an Koopman om vervolgens de 
bal in het lege doel te deponeren. 
Echter, de te zachte inzet beland-
de diagonaal op de tweede paal 
en kwam niet verder dan de ach-
terlijn. Met een harde wind in de 
rug bleef Stormvogels de boven-
liggende partij en na zeven mi-
nuten zag Yilmaz, na een voor-
zet van Joey Wolthuis, zijn kop-
bal gepareerd worden door doel-
man Koopman. Na ruim een 
kwartier belandde de bal, na een 
vrije schop van Rick van Wes-
ten, op het hoofd van verdedi-
ger Stijn van der Voort, maar op-

nieuw kwam doelman Koopman 
als winnaar uit de bus.
Stormvogels bleef de veste van 
de reigers onder druk zetten en 
had een kwartier lang Vrouwe 
Fortuna niet aan haar zijde: een 
lage voorzet van Stijn van der 
Voort werd al vallend door Krop 
hard op de paal gekopt. Aan de 
andere kant verscheen Daniël Vos 
alleen voor doelman Serné, die 
redde en vervolgens kreeg Vos 
een tweede gelegenheid,  maar 
zijn schot werd op katachtige 
wijze door Joshua Jansen uit het 
doel gekopt.
Stormvogels kon de eerste helft 
niet pro� teren van haar wind-
voordeel. De vraag in de rust 

was terecht: gaat Reiger Boys 
wel pro� teren van het windvoor-
deel? Deze vraag werd in de vier-
de minuut na de thee bijna be-
waarheid, want middenvelder 
Mick Leijendeckers vuurde een 
afstandsschot dat buiten bereik 
van doelman Serné afketste op 
de paal. Stormvogels was wak-
ker geschud, aanval na aanval 
volgden en met succes, want na-
dat Krop een hoge voorzet ver-
keerd met zijn hoofd had beoor-
deeld, scoorde hij negen minuten 
na de rust wel: Rick van Westen 
verzond een dieptepass die vak-
kundig door de spits werd afge-
rond, 1-0. Drie minuten later werd 
Yilmaz, na goed voorbereidend 

werk van Aukes en Krop, in stel-
ling gebracht, maar door te treu-
zelen werd deze 100-procentkans 
om zeep geholpen.Reiger Boys-
middenvelder Leijdeckers mani-
festeerde zich als een gevaarlijk 
binkie met zijn schoten uit do-
de spelmomenten: vanaf pl.m. 30 
meter kogelde hij in de 65ste mi-
nuur een vrije schop richting vij-
andelijk doel die met beide vuis-
ten door Serné tot corner werd 
verwerkt; nog geen minuut daar-
na stond Serné weer op de goe-
de plaats na een doelpoging van 
Vos. Weer later verzond Yilmaz 
een dieptepass die ver voorbij 
de tweede paal belandde voor 
de voeten van Willemse die met 

een droge knal de voorsprong 
van zijn team verdubbelde, 2-0. 
Stormvogels wilde meer en kreeg 
dat: na goed voorbereidend werk 
van Scholten gaf Yilmaz een as-
sist richting Wolthuis en met een 
subtiele lob werd doelman Koop-
man voor de derde keer het nakij-
ken gegeven. Twee minuten later 
verkeek doelman Serné zich op 
een corner van Leijendeckers zo-
dat de bal in één keer in het doel 
belandde, 3-1. Het laatste kwar-
tier speelde Stormvogels vakkun-
dig het duel uit.

Zaterdag is koploper Olympia 
Haarlem de volgende tegenstan-
der in Haarlem-Zuid.

Vrijwillige boswachters gezocht
Velsen - Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland is op zoek naar vrij-
willige boswachters. Mensen die 
houden van de natuur en het leuk 
lijkt om hun fascinatie voor al-
les wat groeit en bloeit te delen 
met de bezoekers van één van de 
mooiste natuurgebieden van Ne-
derland. Mensen die de vaste bos-
wachters voor een paar uur per 
maand willen helpen. Op maan-
dag 9 december is er een informa-

tiebijeenkomst in de werkschuur 
de Bosuil op landgoed Duin en 
Kruidberg (Santpoort-Noord) van 
19.30 tot 21.30 uur.

Contact met de bezoekers
Als vrijwillige boswachter ben 
jij het gezicht van Natuurmonu-
menten en draag je bij aan een 
positieve beleving van onze ge-
bieden. Uit onderzoek is namelijk 
gebleken dat mensen het contact 

met een boswachter enorm waar-
deren. Als vrijwillige boswachter 
vind je het leuk om mensen te in-
formeren over de ontwikkelingen 
in het gebied en de rol die Na-
tuurmonumenten daarin speelt. 
Je attendeert bezoekers op plan-
ten die op dat moment in bloei 
staan, vertelt welke wandelroutes 
er zijn of welke dieren ze tijdens 
hun wandeling tegen kunnen ko-
men. Daarnaast hou je toezicht 

op de rust in het natuurgebied.

Hoe word je vrijwillige bos-
wachter 
Natuurlijk stuurt men je niet on-
voorbereid op pad. De organisa-
tie stelt een uitgebreid program-
ma op met meeloopdagen, ex-
cursies en een training, waarmee 
de vrijwilligers worden opgeleid 
tot een volleerde vrijwillige bos-
wachter.

Een paar uur per maand 
de vrijwillige boswachters wordt 
gevraagd ongeveer twee keer per 

maand een dagdeel beschikbaar 
te zijn. De diensten zijn meestal 
in het weekend, maar bij evene-
menten of bijzondere activiteiten 
kunnen de vrijwillige boswach-
ters ook op andere dagen ingezet 
worden. Zij zijn in de gebieden als 
de bezoekers er zijn.

Informatiebijeenkomst
Interesse? Meld je vrijblijvend aan 
voor de informatiebijeenkomst. 
Stuur een e-mail naar Eveline 
Blok, boswachter communicatie 
& beleven: e.blok@natuurmonu-
menten.nl. (foto: aangeleverd)












